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Aos 21 dias do mês de julho de 2021, pelas 11:00 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: 

  

1. Apreciação e votação da ata da reunião n.º 92, de 14 de julho 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. Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 367/XIV/1.ª (BE) - 

«Cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade, 
aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e 
trabalhadores informais excluídos de outros apoios», 415/XIV/1.ª (CDS-PP) - 
«Diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de 
desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação 
de atividade profissional (1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 20-C/2020 de 7 de maio)», 
18/XIV/1.ª (PCP) - «Melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes 
do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego» e 495/XIV/1.ª (BE) - 
«Alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do 
subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego (17.ª alteração do 
Regime Jurídico de Proteção no Desemprego)»; 

  
4. Fixação da redação final da Proposta de Lei n.º 100/XIV/2.ª (GOV) - «Autoriza o 

Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos 
técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios»; 

  
5. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição 

dos Sindicatos do setor bancário; 
  

6. 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 92, de 14 de julho de 2021; 
 

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

CDS-PP.  
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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; 

 

Nada havendo a comunicar ou a distribuir neste ponto, entrou-se de imediato na 

apreciação do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. 

  
3. Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 367/XIV/1.ª (BE) - 

«Cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade, 
aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e 
trabalhadores informais excluídos de outros apoios», 415/XIV/1.ª (CDS-PP) - 
«Diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de 
desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação 
de atividade profissional (1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 20-C/2020 de 7 de maio)», 
18/XIV/1.ª (PCP) - «Melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes 
do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego» e 495/XIV/1.ª (BE) - 
«Alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do 
subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego (17.ª alteração do 
Regime Jurídico de Proteção no Desemprego)»; 

 

Tendo em conta o pedido de adiamento apresentado pelo Grupo Parlamentar (GP) do 

PS, passou-se ao ponto quarto da Ordem do Dia. 

  
4. Fixação da redação final da Proposta de Lei n.º 100/XIV/2.ª (GOV) - «Autoriza o 

Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos 
técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios»; 

 

A redação final da iniciativa em epígrafe foi fixada nos termos propostos sem votos 

contra, registando-se ainda a ausência do GP do CDS-PP. 

  
5. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição 

dos Sindicatos do setor bancário; 

 
A propósito do ponto quinto desta reunião, o Senhor Presidente deu conta do pedido de 

audiência endereçado pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários 

(SNQTB), sugerindo que se pudesse contactar o requerente no sentido de a sua 

pretensão ser concretizada com a audição conjunta que resultaria do requerimento do 

GP do PSD, em caso de aprovação, já que este era precisamente um dos sindicatos 

abrangidos pelo requerido. Posto isto, concedeu a palavra à Senhora Deputada Helga 

Correia (PSD), que explicou que o requerimento derivava da instabilidade laboral que 

se verificava no setor bancário, em especial no Banco Santander Totta S. A. e no Banco 

Comercial Português, S. A. (BCP, S. A./Millennium BCP). Atendendo a que já fora 

aprovada a audição da Comissão Executiva (CE) do Banco Santander Totta, S. A., 
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manifestou ainda a intenção de aditar ao requerimento a formulação de convite idêntico 

à Comissão Executiva do BCP, S. A., dando oportunidade às CE das duas entidades 

para se pronunciarem sobre o tema em sede de Comissão. Por último, enunciou ainda 

o desejo de as audições com as mencionadas entidades elencadas poderem ter lugar 

até ao final do mês de julho. 

 

Neste momento, o Senhor Presidente deu nota que também o SNQTB, na já aludida 

missiva, indiciara a hipótese de ser ouvida a Comissão Executiva do Millennium BCP, 

propósito que foi corroborado pelo Senhor Deputado Nuno Sá (PS), que declarou 

acompanhar o requerimento do GP do PSD, sublinhando, contudo, que não 

concordariam com a realização de outros trabalhos na semana vindoura que não os 

relacionados com a situação laboral do setor bancário, já que estes aconteceriam 

apenas a título excecional, tal como decorria da resolução aprovada em Plenário sobre 

os agendamentos para essa última semana de julho. Não obstante, e sem prejuízo de 

a audição da CE do Banco Santander Totta S. A. ter sido demandada pelo GP do BE, 

propôs que os Presidentes das Comissões Executivas das duas entidades bancárias se 

pudessem fazer acompanhar de outros responsáveis que dessem igualmente resposta 

às perguntas a colocar, o que naturalmente mereceu a anuência do Senhor Presidente. 

Por último, solicitou ainda que o GP do PSD confirmasse o elenco dos sindicatos a ouvir 

e o formato a utilizar. Neste âmbito, o Senhor Presidente enumerou os Sindicatos que 

tinham estado presentes na inédita manifestação conjunta da pretérita semana, a saber: 

o Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Financeira (SinTAF), afeto à Confederação 

Geral dos Trabalhadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN); o Sindicato 

dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), o Sindicato dos Bancários 

do Centro (SBC) e o Mais Sindicato, afetos à União Geral de Trabalhadores; e os 

independentes Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo Caixa Geral de 

Depósitos (STEC) e Sindicato Independente da Banca (SIB), para além do já referido 

SNQTB. De seguida, aventou que tanto se poderia levar a cabo uma audição conjunta 

com todos ou reuniões individuais, sendo muito difícil ou quase impossível a conclusão 

deste segundo modelo antes do final da 2.ª Sessão Legislativa. 

 

Por seu turno, também a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) afirmou a sua 

concordância com o requerimento, não se opondo a nenhum dos formatos 
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propugnados, não deixando porém de defender que a Comissão de Orçamento e 

Finanças (COF), e os seus Deputados, deveriam ter condições para acompanhar estas 

audições, pugnando por um esforço para a compatibilização de horários, 

independentemente de as mesmas serem conjuntas ou a convite.  

 

Também o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) subscreveu o requerimento e a 

realização de uma audição conjunta dos sindicatos, nada opondo à audição da CE do 

BCP, S.A. nem ao alargamento das delegações de ambas as Comissões Executivas, 

se fosse essa a sua vontade. 

 

Novamente no uso da palavra, o Senhor Deputado Nuno Sá (PS) reiterou que o seu 

Grupo Parlamentar acompanhava ambos os requerimentos do GP do PSD (um escrito 

e outro verbal), acrescentando que dificilmente poderiam estar presentes nas audições 

caso estas decorressem na quarta-feira, 28 de julho.   

 

Depois de os Grupos Parlamentares terem manifestado as suas preferências, foi 

decidido de forma unânime convidar as supracitadas organizações sindicais para uma 

audição conjunta na manhã de quinta-feira, 29 de julho, ouvindo-se as CE de ambas as 

entidades bancárias na tarde desse dia, de forma sucessiva, e pela ordem que 

considerassem mais oportuna. 

 

Deste modo, quer o requerimento escrito, quer o requerimento verbal do GP do PSD 

foram aprovados por unanimidade, continuando a registar-se a ausência do GP do CDS-

PP.       

         

6. Outros assuntos. 
 

Neste capítulo, o Senhor Presidente recordou que no dia seguinte, quinta-feira, 22 de 

julho, pelas 13h30, se consumaria a audição do Senhor Secretário de Estado Adjunto, 

do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, na sequência do requerimento 

do Grupo Parlamentar do PCP sobre «atropelos aos direitos dos trabalhadores de 

empresas contratadas pelo Estado para a prestação de serviços», restando apenas 

esclarecer se o Senhor Secretário de Estado se deslocaria ao Parlamento ou se a 
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audição teria lugar por videoconferência, caso se encontrasse ainda em isolamento 

profilático.    

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:50 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 15 de setembro de 2021. 
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Mendes da Silva (PS) 
 Cristina Sousa (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Marta Freitas (PS) 
 Nuno Sá (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Carla Barros (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) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Mara Coelho (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Emília Cerqueira (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Fernando José (PS) 
 Luís Soares (PS) 
 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 Clara Marques Mendes (PSD) 
 Isabel Pires (BE) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 

 

 


