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Aos 15 dias do mês de setembro de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na Sala 5 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: 

 

(presencial e videoconferência) 

  

1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 93 a 98, respetivamente de 19, 20, 

21, 22 e 29 (manhã e tarde) 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. Reflexão sobre o Relatório de Atividades da Comissão da 2.ª Sessão Legislativa 

e o Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa; 

  

5. Outros assuntos. 
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___________________ 

 

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Deputado Pedro 

Roque, deu início à reunião, cumprimentando as Senhoras e os Senhores Deputados 

presentes na sala e os que participavam na reunião por via eletrónica, dando as boas-

vindas à 3.ª Sessão Legislativa e recordando a interrupção nos trabalhos que teria lugar 

na semana seguinte em virtude das eleições autárquicas agendadas para dia 26 de 

setembro. Seguiu-se então a apreciação da Ordem do Dia:   

 

1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 93 a 98, respetivamente de 19, 20, 

21, 22 e 29 (manhã e tarde) de julho de 2021; 

 

A atas identificadas foram aprovadas 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; 

O Senhor Presidente deu conta que havia baixado à Comissão para apreciação na 

generalidade a Proposta de Lei n.º 106/XIV/2.ª (ALRAA)- «Primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 70/2020, de 16 de setembro, que atualiza a idade de acesso às pensões 

e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação da idade de pensão 

de velhice do regime geral de segurança social» e o Projeto de Lei n.º 926/XIV/2.ª 

(PAN)- «Altera o regime de faltas por motivo de luto procedendo à décima sétima 

alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro», o 

qual seria submetido a apreciação pública pelo prazo de 30 dias. 

 

Adicionalmente, o Senhor Presidente informou que havia igualmente baixado à 

Comissão o Projeto de Resolução n.º 1438/XIV/2.ª (BE)- Garantia de acesso aos apoios 

extraordinários por parte de desempregados e trabalhadores independentes, cuja 

discussão estava agendada para a reunião plenária de sexta-feira, dia 17 de setembro. 
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A propósito do Projeto de Lei n.º 926/XIV/2.ª (PAN), o Senhor Deputado José Moura 

Soeiro (BE) mencionou que o GP do BE havia apresentado uma iniciativa legislativa 

conexa, mas que ainda não teria baixado à CTSS, o que esperava que acontecesse em 

breve.  

 

Tomando a palavra, o Senhor Deputado Nuno Sá (PS) mencionou igualmente que o seu 

GP apresentaria uma iniciativa sobre a mesma matéria, no seguimento do que o Senhor 

Presidente informou que o respetivo Parecer seria distribuído ao mesmo Deputado 

Relator que caberia ao GP do PSD designar.  

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)»; 

O Senhor Presidente informou que o GP do PS havia solicitado o adiamento deste ponto 

da Ordem do Dia para a reunião seguinte e relembrou que nos termos do Regulamento 

da CTSS, o mesmo ponto da Ordem do Dia apenas poderia ser adiado três vezes, no 

entanto, apelou à compreensão dos Senhores e Senhoras Deputadas tendo presente 

as eleições autárquicas que se aproximavam. 

 

Neste seguimento tomou da palavra o Senhor Deputado Nuno Sá (PS) e reiterou as 

palavras do Senhor Presidente referindo que o seu GP havia apresentado um pedido 

de adiamento deste ponto da Ordem do Dia, com o propósito de realizar uma discussão 

profunda das várias iniciativas legislativas em apreço sobre os apoios sociais. No 

mesmo sentido, recordou não ser aquela a melhor ocasião para prosseguir com a 

discussão e votação na especialidade, uma vez que os trabalhos parlamentares seriam 

novamente interrompidos por ocasião das eleições autárquicas calendarizadas para dia 
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26 de setembro. Assim, apelou à compreensão dos restantes GP no sentido de adiar a 

discussão em causa para um momento subsequente às eleições autárquicas.  

 

No uso da palavra, a Senhora Deputada Helga Correia (PSD), o Senhor Deputado Pedro 

Morais Soares (CDS-PP) e o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) manifestaram 

a sua anuência ao pedido do GP do PS.  

 

Posto isto, o Senhor Presidente informou que o ponto 3 seria adiado para uma reunião 

subsequente.  

 

Novamente no uso da palavra, o Senhor Deputado Nuno Sá (PS) agradeceu a 

disponibilidade dos restantes GP para adiar o ponto 3. da Ordem do Dia e acrescentou 

que o referido adiamento não teria qualquer efeito na esfera jurídica dos portugueses, 

visto que as iniciativas em apreço, a serem aprovadas, apenas entrariam em vigor em 

janeiro de 2022. 

 

4. Reflexão sobre o Relatório de Atividades da Comissão da 2.ª Sessão Legislativa 

e o Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa; 

Neste ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente relembrou que, por força das 

medidas sanitárias em vigor, não foi possível concluir o Plano de Atividades para a 2.ª 

Sessão Legislativa. Assim sendo, colocou à consideração dos Senhores Deputados a 

transposição das atividades não realizadas na 2.ª Sessão Legislativa para o Plano de 

Atividades da 3.ª Sessão Legislativa. A sugestão aventada mereceu a concordância dos 

restantes GP, acrescentando a Senhora Deputada Helga Correia (PSD) que qualquer 

sugestão adicional poderia ser remetida por email para a Comissão, de modo a ser 

possível discutir mais aprofundadamente o Plano de Atividades a aprovar na próxima 

reunião, o que mereceu igualmente a concordância dos Senhores Deputados presentes. 

O Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) manifestou ainda a expectativa de 

que a situação sanitária melhore e que seja possível concluir as atividades planeadas 

anteriormente na Sessão Legislativa que agora se iniciava.  
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Neste seguimento o Senhor Presidente mencionou que mantinha a mesma expectativa 

que o Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP) sublinhando o esforço de 

vacinação que se tem verificado no país, não só no que se refere às entidades de saúde 

competentes como, acima de tudo, pela responsabilidade e sentido de cidadania 

manifestado pela maioria dos portugueses.  

5. Outros assuntos. 

No derradeiro ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que o GP do PS 

indicou como Vice-Presidente da Comissão, em substituição do Senhor Deputado João 

Paulo Pedrosa (PS), o Senhor Deputado Nuno Sá (PS) aproveitando para lhe dar as 

boas-vindas nessa qualidade. 

Adicionalmente, o Senhor Presidente recordou que, com a cessação de funções do 

Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) e a subsequente nomeação da Senhora 

Deputada Cristina Mendes da Silva (PS) como membro efetivo da Comissão, o GP do 

PS deveria indicar um novo membro suplente. 

Por fim, o Senhor Presidente deu nota que não constava da agenda da reunião, mas 

que havia sido previamente distribuído a todos os membros da 10.ª Comissão, um 

Requerimento do GP do PSD para audição da ACREDITAR – Associação de Pais e 

Amigos de Crianças com Cancro, na sequência da petição que visa alterar o regime 

legal do luto parental e que poderia ser discutido caso nenhum GP se opusesse.  

 

Não se registando qualquer oposição, a Senhora Deputada Helga Correia (PSD) 

apresentou a requerimento em causa, enquadrando o mesmo numa Petição da autoria 

da ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro (ACREDITAR) 

que visava o aumento do atual número de dias de falta justificadas por falecimento de 

um filho e defendeu seria importante a CTSS realizar uma audição com os Peticionários 

após as eleições autárquicas. Propôs assim que, a ser aprovado o Requerimento, seja 

realizada preferencialmente uma audição apenas, juntando no mesmo momento a 

audição de Peticionários e a audição a requerimento.  
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No uso da palavra, o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) questionou qual o 

objetivo do GP do PSD com o Requerimento em discussão salientando que a 

ACREDITAR já teria direito a ser ouvida pela CTSS no âmbito da Petição que daria 

entrada no Parlamento. Acrescentou que, na sua opinião, seria preferível valorizar o 

papel da ACREDITAR enquanto impulsionadora da Petição e permitir, por seu lado, aos 

GP associar as iniciativas legislativas que entendam pertinentes à discussão do tema. 

 

Novamente no uso da palavra, a Senhora Deputada Helga Correia (PSD) contrapôs e 

reforçou que a pertinência do tema justificava a audição da ACREDITAR 

independentemente da Petição em curso. Finalizou referindo que o seu GP propunha a 

audição desta associação tendo em conta a pertinência e necessidade de rever o regime 

legal do luto parental. 

 

Posto isto o Senhor Presidente submeteu o requerimento a votação, que nestes termos 

foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do GP do PCP.   

 

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, 22 setembro 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) 

 Clara Marques Mendes (PSD) 

 Helga Correia (PSD) 

 Maria Germana Rocha (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Olga Silvestre (PSD) 

 Pedro Roque (PSD) 

 Isabel Pires (BE) 

 José Moura Soeiro (BE) 

 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 

 Lúcia Araújo Silva (PS) 

 Mara Coelho (PS) 

 Alberto Fonseca (PSD) 

 Emília Cerqueira (PSD) 

 Fernanda Velez (PSD) 

 Firmino Marques (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Fernando José (PS) 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

 Diana Ferreira (PCP) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Luís Soares (PS) 

 Lina Lopes (PSD) 
 
 
 


