
 

DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE JANEIRO 

COMISSÕES 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus efetua a audição preparatória do Conselho Europeu, com a presença 

do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. 

TERÇA-FEIRA, 19 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Europeus efetua a audição dos candidatos ao cargo de Procurador Europeu 

Delegado propostos pelo Governo: 

- José António Lopes Ranito; 

- Rui Pedro Correia Ramos Moreira. 

À mesma hora, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. 

Também às 10h00, a Comissão de Cultura e Comunicação recebe, em audição, o Secretário de Estado do Cinema, 

Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, sobre a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de 

televisão [requerimento do PSD]. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária com o Debate sobre política geral, com a presença do Primeiro-Ministro, 

António Costa. 

Às 17h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição da 

Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, a propósito da recente diretiva sobre os poderes hierárquicos dentro 

dessa magistratura [requerimento do CDS-PP]. 

QUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, 
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sobre “o processo em curso de desmantelamento do Ministério da Agricultura” [requerimento do PCP] e para 

debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a Ministra 

de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos 

de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Assuntos Europeus efetua a audição das candidatas ao cargo de Procurador Europeu 

Delegado propostas pelo Governo: 

- Sandra Elisabete Milheirão Alcaide; 

- Sofia Cláudia Amaro Lopes Cardoso Pires. 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições “sobre o surto de Legionella no distrito do Porto”: 

10h30 - Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e do Agrupamento de Centro de 

Saúde da Póvoa do Varzim / Vila do Conde [requerimento do PCP]; 

11h30 - Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Fernando Almeida 

[requerimento oral do PS]. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência realiza a audição do Instituto Nacional para 

a Reabilitação. (a confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com o debate do projeto de resolução n.º 781/XIV/2.ª (PS) 

que recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores educativos e 

níveis de ensino.  Segue-se o debate de três projetos de lei [n.ºs 591/XIV/2.ª (PSD), 553/XIV/2.ª (PSD) e 641/XIV/2.ª 

(PAN)] relativos a mecanismos de controlo da distribuição eletrónica de processos. O ponto seguinte da agenda é 

dedicado à apreciação de projetos de lei sobre mecanismos de compensação a docentes [n.ºs 551/XIV/2.ª (BE), 

569/XIV/2.ª (PEV), 624/XIV/2.ª (PAN) e 631/XIV/2.ª (PCP)], seguindo-se o debate de projetos de resolução sobre a 

TAP [n.ºs 837/XIV/2.ª (PCP) e 575/XIV/1.ª (BE)]. 

São debatidos de seguida dois projetos de lei sobre publicitação e transparência das taxas [n.ºs 584/XIV/2.ª (CDS-

PP) e 626/XIV/2.ª (PAN)] e a apreciação do projeto de lei n.º 395/XIV/1.ª (PAN) que determina a incompatibilidade 

do mandato de Deputado com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições 

desportivas profissionais. 

No último ponto da agenda são debatidas várias iniciativas relativas à produção do azeite [projetos de lei n.ºs 

530/XIV/2.ª (PEV) e 616/XIV/2.ª (PEV) e projetos de resolução n.ºs 835/XIV/2.ª (PEV) e 196/XIV/1.ª (PAN)]. 

Realizam-se votações regimentais no final do debate. 

QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO 
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COMISSÕES 

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 efetua as seguintes audições: 

14h30 - Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita 

Cavaco; 

16h15 – Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e Bastonário da Ordem dos Psicólogos, 

Francisco Miranda Rodrigues.  

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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