
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 5 DE JANEIRO 

COMISSÕES 

A Comissão de Cultura e Educação recebe, em audição: 

14h30 - Diretor-Geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, sobre “desproteção e a destruição sistemáticas 

dos vestígios arqueológicos na região do Alentejo” [requerimento do PSD]; 

16h00 - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, para apresentação do relatório sobre as suas atividades 

de regulação de 2019, bem como do relatório de atividades e contas de 2019. 

Às 15h30, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, o Presidente do Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas, Nuno Banza, sobre a morte de animais na Quinta da Torre Bela, Azambuja [requerimento do 

PSD]. (a confirmar) 

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

Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, sobre “a questão das praxes académicas e do episódio racista com 

estudantes praxistas” [requerimento do BE]. 

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

conjunta da Associação dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, da Associação dos Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira e da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. (a 

confirmar) 

Às 18h00, o Grupo de Trabalho - Prestações por incapacidade, decorrentes de doença ou acidentes de trabalho 

recebe, em audição, a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. 

QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território realiza as seguintes audições, sobre o projeto da 

Quinta da Rocha, em Alvor [requerimentos do BE e do PSD]: 

10h00 - Associação Almargem (a confirmar) e Associação A Rocha (a confirmar); 
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11h00 - Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Maria Prazeres Varges Gomes; (a confirmar) 

12h00 - Diretor Regional do Algarve do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Castelão Rodrigues; 

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Francisco Serra. 

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

Instituto de Mobilidade e Transportes, Eduardo Feio, sobre o "Relatório global de avaliação do impacto do 

Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) 2019" [requerimento do BE]. 

Às 10h45, a Comissão de Saúde realiza uma audição dos Serviços Partilhados do Ministério da 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”. 

A reunião plenária tem início às 15h00 com a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação da 

Declaração do Estado de Emergência no período de 9 a 23 de dezembro de 2020 e com o debate sobre o  pedido 

de autorização da renovação do estado de emergência. 

Segue-se a apreciação da petição n.º 68/XIV/1.ª - Contra a eliminação da melhoria da classificação final da disciplina 

por Exame. 

No ponto seguinte da agenda estão em apreciação a petição n.º 85/XIV/1.ª  – “Máscaras Para Todos - Uso 

Obrigatório de Máscara Facial na Comunidade” e os projetos de resolução n.º 380/XIV/1.ª (CH) e n.º 384/XIV/1.ª 

(CH), sobre distribuição e utilização de máscaras de proteção. 

Após o 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 recebe, em audição, Henrique Martins, 

antigo Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e João 

Rodrigues, antigo Presidente da USF-AN (UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR – Associação Nacional). 

Também após a reunião plenária, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais recebe, em 

audição, a Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, sobre a atividade da associação. 

QUINTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 
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Às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe, em audição o 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]. (a confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária com um agendamento potestativo, requerido em conjunto pelo PS e pelo 

PAN, tendo por base iniciativas legislativas relativas a política climática e à Lei de Bases do Clima. 

Após o Plenário, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação recebe, em audição, a Comissão para 

a Cidadania e a Igualdade de Género, sobre a atividade da instituição. 

SEXTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com a apreciação de uma petição e de projetos de lei e de 

resolução sobre a carreira de Técnico Auxiliar de Saúde. Segue-se o debate de uma petição e de projetos de 

resolução relativos ao combate à violência contra os profissionais de saúde, juntamente com um projeto de lei que 

tipifica como crime público as agressões cometidas contra qualquer funcionário público, no exercício das suas 

funções. 

De seguida, é apreciada a petição – “Contra conferências neonazis em Portugal e pela ilegalização efetiva de grupos 

de cariz fascista/racista/neonazis”. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate da petição – “Considerar as agressões a Professores e Educadores como 

Crime Público. Reforçar a Autoridade do Professor e Educador”, juntamente com um projeto de lei sobre a mesma 

matéria, um projeto de resolução sobre prevenção da violência em contexto escolar e um outro “Pela possibilidade 

dos docentes que sejam doentes de risco para covid-19 acederem à reforma, caso faltem apenas dois anos para 

completar a idade estabelecida por lei para o efeito”. 

No final da reunião, realizam-se votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 

 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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