
DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 26 DE JANEIRO

COMISSÕES

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social realiza uma Audição Pública sobre o Estatuto do Cuidador 

Informal. 

Às 14h30, a Comissão de Cultura e Comunicação procede às seguintes audições: 

I Parte - Ação Cooperativista, da Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual, Cinema e Publicidade (APTA), 

Associação para as Artes Performativas em Portugal (Performart) e Associação de Artistas Visuais em Portugal 

(AAVP), sobre os resultados do concurso de apoio a Projetos Criação e Edição [requerimento do BE]; 

II Parte - Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, sobre a revisão do 

contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão e sobre os planos urbanísticos projetados para os 

terrenos do Centro de Produção do Norte da RTP, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia [requerimento do 

PSD]. 

Às 15h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação realiza o 1º debate do ciclo de debates "O impacto 

do Covid-19 e as desigualdades", sobre o "Impacto da Covid-19 na vida das mulheres – Mercado de trabalho". 

Às 15h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, a Presidente do Conselho 

Nacional de Educação, Maria Emília Brederode Santos, sobre o relatório “Estado da Educação 2019”. 

QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO 

COMISSÕES

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre “apoios às famílias que devam acompanhar os seus filhos em virtude 

do encerramento de escolas” [requerimento do PSD] e para debater a política geral do Ministério e outros assuntos 

de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

efetua a audição à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, para debater a política geral do Ministério e 

outros assuntos de atualidade. 
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A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação realiza as seguintes audições [requerimentos do 

PSD e da IL]: 

10h30 - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) (a confirmar), Sindicato Independente de 

Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA), Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e Comissão de Trabalhadores da TAP; 

11h30 - Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (SINDAV) e Plataforma de Sindicatos 

de Terra do Grupo TAP; (ambos a confirmar) 

14h30 - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), Comissão de Trabalhadores dos Serviços 

Portugueses de Handling, Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) e Sindicato Nacional dos 

Engenheiros (SNEET).  

Às 11h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias efetua a audição da Presidente 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Maria Filipa Pires Urbano da Costa Calvão, “sobre diversas práticas, 

a pretexto da excecionalidade do quadro de combate à pandemia de Covid-19, suscetíveis de configurarem 

violações graves dos direitos de reserva dos dados pessoais” [requerimento do BE].  

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede às seguintes audições: 

14h30 - Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a propósito da venda pela EDP de 6 barragens em Trás-os-Montes 

(Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Baixo Sabor, Feiticeiro e Tua) a consórcio liderado pela ENGIE 

[requerimentos de BE e PSD]; 

16h00 - Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos 

de atualidade. 

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 realiza a audição conjunta dos Presidentes da 

Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, da Associação Nacional de Médicos 

de Saúde Pública, Ricardo Mexia, da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, e das 

Unidades de Saúde Familiar - Associação Nacional, Diogo Urjais. 

Às 15h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias efetua a audição conjunta, 

sobre o presente e futuro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, face à intenção anunciada pelo Governo em 

promover alterações orgânicas neste Serviço durante o primeiro semestre de 2021, das seguintes entidades (a 

confirmar): 

- Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF);

- Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do SEF (SIIFF);

- Sindicato dos Funcionários do SEF (SINSEF);
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- Inspetores Coordenadores Superiores da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (CIF).

QUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 14h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação da declaração 

do estado de emergência, no período de 24 de dezembro a 7 de janeiro, seguindo-se o debate sobre o pedido de 

autorização de renovação do estado de emergência. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate de atualidade, requerido pelo PCP, sobre "Os problemas nos 

lares de idosos", e o último ponto é dedicado à apreciação da proposta de lei 69/XIV/2.ª (GOV) que autoriza o 

Governo a aprovar o regime sancionatório aplicável à violação do disposto no Regulamento (CE) n.º 2271/96, 

relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país terceiro. 

No final do Plenário, 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 a audição conjunta da 

FNAM - Federação Nacional de Médicos e do SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. (a confirmar) 

SEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 9h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate, com a participação do Governo, sobre as prioridades da 

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Segue-se o debate da proposta de resolução n.º 18/XIV/2.ª 

(GOV) que aprova a Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do Conselho, de 14 de dezembro de 2020, relativa ao 

sistema de recursos próprios da União Europeia. No ponto seguinte da agenda, relativo às freguesias, são 

apreciados, em conjunto, a proposta de lei n.º 68/XIV/2.ª (GOV) e os projetos de lei n.ºs 151/XIV/1.ª (PCP), 

620/XIV/2.ª (PEV) e 640/XIV/2.ª (BE). 

No último ponto da agenda são debatidas as apreciações parlamentares n.ºs 24/XIV/1.ª (BE) e 25/XIV/1.ª (PCP) ao 

decreto-lei n.º 33-A/2020, de 2 de julho, que procede à apropriação pública por via da nacionalização da 

participação social detida pela Winterfell 2 Limited na Efacec Power Solutions, SGPS, S. A. 

Votações regimentais no final do debate. 

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 efetua a audição conjunta dos Presidentes do 

Conselho Diretivo - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge/Departamento de Epidemiologia, Fernando de 

Almeida, da Direção do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros, e do Conselho 

Nacional de Saúde Pública, Jorge Torgal, e da Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, Carla Nunes.  
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