
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 12 DE JANEIRO 

COMISSÕES 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição da Autoridade da 

Concorrência (AdC), sobre o "Regulamento do Leilão do 5G" [requerimento do CDS-PP]. 

A Comissão de Cultura e Comunicação efetua as seguintes audições: 

14h00 – CENA-STE, sobre os resultados do Programa de Apoio a Projetos – Criação e Edição 2020 e o modelo de 

apoio às artes [requerimento do PCP].  

15h00 – PLATEIA, sobre os resultados do concurso de apoio a Projetos Criação e Edição [requerimento do BE]. 

16h00 – REDE, sobre os resultados do concurso de apoio a Projetos Criação e Edição [requerimento do BE]. 

Às 14h30, a Comissão de Assuntos Europeus realiza a Audição Pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão 

Europeia 2021. 

Às 15h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 16h00, a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, sobre as 

prioridades para o Mar durante a Presidência do Conselho da UE em 2021 [requerimento do PSD] e para debater 

a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 17h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência 

dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior procede à audição do Secretário de Estado da Conservação da 

Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, na qualidade de antigo Coordenador 

da UMVI – Unidade de Missão para a Valorização do Interior. 

Às 17h30, a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social procede à audição do Presidente do Conselho 

de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro.  

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica procede à audição da 

Associação Portuguesa de Imagiologia Médica e Radiologia. 
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QUARTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com o debate sobre o pedido de autorização da renovação do 

estado de emergência, seguindo-se declarações políticas. 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território efetua as seguintes audições: 

14h00 - Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, sobre o encerramento da refinaria da 

Galp em Matosinhos [requerimento do PS]; 

15h00 - Conselho de Administração da GALP, sobre o encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos 

[requerimento do PS]; 

16h30 - Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, sobre o encerramento da refinaria 

da Galp em Matosinhos [a requerimento do PS, BE e PCP]. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Audições relativas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) 

ouve o Bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, sobre a auditoria externa à CPAS para “apurar 

o património da entidade e as condições para o pagamento de pensões” e a atividade desenvolvida pelo grupo de 

trabalho criado para “avaliar a situação em termos de sustentabilidade e verificar a forma como os advogados 

estão a encarar o seu sistema de previdência”, bem como sobre a sustentabilidade atual e futura da CPAS e as 

respostas sociais que esta instituição pode dar no atual quadro pandémico [requerimento do PS]. (a confirmar) 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência recebe em audição a CNIS - 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições: 

15h30 – Direção-Geral de Saúde, sobre os projetos de lei n.ºs 512/XIV/2.ª (BE)  – Medidas para a recuperação da 

atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades; 538/XIV/2.ª (PAN) – Assegura a resposta eficaz da 

atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades e dos cuidados de saúde primários em situação 

epidemiológica provocada pela COVID-19 e 541/XIV/2.ª (PCP) – Regime Transitório para a emissão de Atestados 

Médicos de Incapacidade Multiuso. 

16h30 – Administração Regional de Saúde do Norte, sobre o surto de legionella no distrito do Porto [requerimento 

do PCP]. 

Às 19h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência 

dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior procede à audição da Ministra da Coesão Territorial, Ana 

Abrunhosa, na qualidade de antiga Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro. 
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QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição do Secretário de 

Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, sobre o projeto 

da Quinta da Rocha, em Alvor [requerimento do BE]. 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – Audições relativas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

(CPAS) ouve o Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, José Carlos Resende, sobre a 

auditoria externa à CPAS para “apurar o património da entidade e as condições para o pagamento de pensões” e 

a atividade desenvolvida pelo grupo de trabalho criado para “avaliar a situação em termos de sustentabilidade e 

verificar a forma como os advogados estão a encarar o seu sistema de previdência”, bem como sobre a 

sustentabilidade atual e futura da CPAS e as respostas sociais que esta instituição pode dar no atual quadro 

pandémico [requerimento do PS]. (a confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com um Debate de Atualidade, requerido pelo PCP, sobre "Os 

problemas nos lares de idosos", seguido da apreciação do Projeto de Resolução n.º 800/XIV/2.ª (PS) - Concessão 

de Honras de Panteão Nacional a José Maria Eça de Queiroz. Os pontos seguintes da agenda são dedicados ao 

debate do Projeto de lei n.º 606/XIV/2.ª (PSD) – Aprova o regime jurídico da desclassificação de contratos ou outros 

documentos que comprometem o Estado ou outras entidades integradas no perímetro orçamental em sectores 

fundamentais e do Projeto de lei n.º 571/XIV/2.ª (BE) - Alarga a proteção conferida pela prestação social para a 

inclusão. 

No final do Plenário, o Grupo de Trabalho – Audições relativas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

ouve, em conjunto, as seguintes entidades, sobre a sustentabilidade atual e futura da Caixa de Previdência dos 

Advogados e Solicitadores (CPAS) e as respostas sociais que esta instituição pode dar no atual quadro pandémico: 

(a confirmar) 

– Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses (ANJAP) [requerimento do PS]; 

– Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual (APAPI-ADV); 

– Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa (AJAL). 

SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 
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A reunião plenária realiza-se às 10h00 e inicia-se com a apreciação do Projeto de Resolução n.º 839/XIV/2.ª (CDS-

PP) – Pelo cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 201/2019, no sentido da elaboração [de] um 

estudo sobre a forma como poderão ser atribuídos os benefícios constantes na Lei n.º 3/2009, de 13 de janeiro, 

aos ex-militares do recrutamento local sem registos de carreira contributiva, seguindo-se a apreciação do Projeto 

de Lei n.º 181/XIV/1.ª (PAN) - Regulamenta a atividade de lobbying e procede à criação de um Registo de 

Transparência e de um Mecanismo de Pegada Legislativa e do Projeto de Resolução n.º 533/XIV/1.ª (PEV) – 

Avaliação do Acordo Ortográfico de 1990. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação de duas petições (78/XIV/1.ª e 79/XIV/1.ª), pela integração e 

nacionalização da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores na Segurança Social, em conjunto com 

o Projeto de Lei n.º 614/XIV/2.ª (BE) e o Projeto de Resolução n.º 829/XIV/2.ª (PAN). 

Segue-se o debate da Petição n.º 25/XIV/1.ª – Alargamento do acesso gratuito a dispositivos de bombas de insulina 

para maiores de 18 anos, juntamente com os Projetos de Resolução n.ºs 764/XIV/2.ª (CDS-PP), 768/XIV/2.ª (BE); 

824/XIV/2.ª (PEV); 830/XIV/2.ª (PAN) e com o Projeto de Lei n.º 642/XIV/2.ª (IL) e os Projetos de Resolução n.ºs 

756/XIV/2.ª (PS) e 838/XIV/2.ª (PCP). 

No final do debate realizam-se votações regimentais. 

Às 14h30, a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social procede à audição da Diretora-Geral de Saúde, 

Graça Freitas. 

O Grupo de Trabalho - Procriação Medicamente Assistida efetua as seguintes audições: 

15h00 - Rita Lobo Xavier, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e relatora dos pareceres 

do CNECV relativos às iniciativas; 

16h00 - Carla Maria Pinho Rodrigues e Carlos Calhaz Jorge e Carlos Plancha, respetivamente Presidente e membros 

da Comissão Executiva do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA). 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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