
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA,13 DE ABRIL 

COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução 

procede à audição de Sérgio Monteiro, Consultor do Banco de Portugal para a venda do Novo Banco. 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede às seguintes audições sobre o aeroporto 

na BA6/Montijo [requerimentos do CDS-PP e do PCP]: 

10h30 – Professor Pedro Matias Pereira; 

12h00 – Engenheiro Carlos Matias Ramos;  

14h30 – Plataforma Cívica «Aeroporto BA6-Montijo Não!». 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Cultura e 

Comunicação procedem à audição da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) “sobre a alegada 

existência de anúncios dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional visando contratá-los para a 

elaboração de notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia de COVID-19” [requerimento do PCP]; e, às 

11h00, sobre o mesmo assunto,  Pedro Tadeu e João Tomé [requerimento do PS]. 

Às 14h00, a Comissão de Cultura e Comunicação recebe, em audição, o Sindicato dos Arqueólogos, sobre as 

“dificuldades existentes no setor da arqueologia, nomeadamente a precariedade e a escassez de recursos 

humanos” [requerimento do BE]. 

A Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Projeto de Lei n.º 655/XIV/2.ª 

(PCP) – “Altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAF-T(PT) relativo à contabilidade” procede às seguintes 

audições: 

14h30 - CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados (Maria Filipa Pires Urbano da Costa Calvão, Presidente);  

16h00 - Ordem dos Contabilistas Certificados (Paula Franco, Bastonária); 

17h30 - ANACO – Associação Nacional de Contabilistas. 

O Grupo de Trabalho – Lei de Bases do Clima efetua as seguintes audições: 

14h30 - Carlos Pimenta – Negociador UE no Protocolo Kioto / Co-Autor LBAmbiente;  

15h45 - Erica Hope, Director, Climate Planning and Laws - European Climate Foundation. 
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Às 15h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição do Ministro 

da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para debater a política do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, o Ministro do Ambiente e Ação Climática, 

João Pedro Matos Fernandes, a propósito da situação da bacia hidrográfica do Lis [requerimento do BE] e, às 16h00, 

procede à audição das seguintes entidades envolvidas no processo de criação de uma Área Marinha Protegida de 

Interesse Comunitário do Algarve [requerimento do PSD]: 

Associação Nacional de Conservação da Natureza - QUERCUS; Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for 

Nature; Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânqueos; Associação para a Investigação 

do Meio Marinho – AIMM; Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos – AECO; A Rocha Portugal - Crer, 

cuidar e transformar; e SCIAENA (aditamento do BE). (a confirmar) 

Também às 15h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder 

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

outros assuntos de atualidade. (a confirmar) 

Às 15h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto procede à audição do Ministro da Ciência, 

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

Às 16h30, 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, Vítor Caldeira, antigo 

Presidente do Tribunal de Contas. 

QUARTA-FEIRA, 14 DE ABRIL 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Saúde procede à audição dos Diretores de Serviço do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) 

“para que sejam ouvidas todas as dificuldades e propostas de resolução apontadas pelos representantes do CHS” 

[requerimento do PAN].  

À mesma hora, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição, sobre a 

escorrência de lamas no estuário do Sado, de Nuno Banza, Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas – ICNF, e de Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente – APA [requerimento do PCP]. 

(a confirmar) 

Às 10h30, a Comissão de Orçamento e Finanças efetua a audição de Helena Maria José Alves Borges, Diretora-

Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, no âmbito do trespasse da concessão de seis barragens entre a EDP e 

a Engie [requerimento do PS].  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e304e4254533942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939435253387877716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45764d6955794d43306c4d6a42535a5846315a584a70625756756447386c4d6a41744a5449775247567a6347397364576e4470384f6a627955794d454a6859326c684a54497753476c6b636d396e636d466d61574e684a54497754476c7a4c6e426b5a673d3d&fich=2+-+Requerimento+-+Despolui%c3%a7%c3%a3o+Bacia+Hidrografica+Lis.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e304e4254533942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793951553051764d734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c314a6c6358566c636d6c745a573530623138794d444978587a4179587a45794c5355794d4746795a57456c4d6a427459584a70626d68684a54497763484a766447566e615752684a5449775957786e59584a325a5335775a47593d&fich=Requerimento_2021_02_12-+area+marinha+protegida+algarve.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/CEAMCOVID19
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/CEAMCOVID19
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314242546938324d6955794d464a6c6358566c636d6c745a573530627955794d464242546955794d4546315a476e4470384f6a627955794d484e705a323568644d4f68636d6c76637955794d4752764a5449775132567564484a764a5449775347397a63476c3059577868636955794d47526c4a5449775532563077377069595777756347526d&fich=62+Requerimento+PAN+Audi%c3%a7%c3%a3o+signat%c3%a1rios+do+Centro+Hospitalar+de+Set%c3%babal.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4251513141764f444d6c4d6a4248554355794d464244554355794d43306c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a424a513035474a5449775a5355794d454651515355794d484e76596e4a6c4a544977627955794d464e685a4738756347526d&fich=83+GP+PCP+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+ICNF+e+APA+sobre+o+Sado.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e554e5052693942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449775231416c4d6a42515579387a4f4355794d43306c4d6a42535a58456c4d6a4248554642544a5449775245636c4d6a4242564355794d455645554355794d4556755a326c6c4a5449774d6935775a47593d&fich=38+-+Req+GPPS+DG+AT+EDP+Engie+2.pdf&Inline=true


Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação da 

Declaração do Estado de Emergência de  2 a 16 de março de 2021, seguindo-se o debate sobre o pedido 

de autorização de renovação do Estado de Emergência.  

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação da Proposta de Lei n.º 77/XIV/2.ª (GOV) - Determina a 

cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1986 e 1991, e da Proposta de Lei n.º 79/XIV/2.ª 

(GOV) - Prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescentado para as transmissões e aquisições 

intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença COVID-19. 

Segue-se a reapreciação do Decreto n.º 95/XIV - Aprova medidas especiais de contratação pública e altera o Código 

dos Contratos Públicos, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e o Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de 

outubro. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate da Petição n.º 7/XIV/1.ª - Armadilhas NÃO: proibir fabrico, posse 

e venda de armadilhas para aves e de diversas iniciativas sobre o mesmo tema (Projetos de lei n.ºs 625/XIV/2.ª 

(PAN) e 651/XIV/2.ª (PEV) e Projetos de Resolução n.ºs 863/XIV/2.ª (BE) e 994/XIV/2.ª (PSD). 

QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate de diversas iniciativas sobre crimes sexuais e violência 

doméstica [Projetos de Lei n.ºs 250/XIV/1.ª (BE); 720/XIV/2.ª (BE); e 701/XIV/2.ª (IL); Projetos de Resolução n.ºs 

951/XIV/2.ª (PEV); 1058/XIV/2.ª (PAN); Petição n.º 8/XIV/1.ª; Projetos de Lei n.ºs 648/XIV/2.ª (NiCR); 

702/XIV/2.ª (NiCR); 768/XIV/2.ª (CDS-PP); 771/XIV/2.ª (PAN) e 772/XIV/2.ª (NiJKM)]. 

Segue-se a apreciação de dois Projetos de Resolução n.ºs 831/XIV/2.ª (CDS-PP) e 935/XIV/2.ª (CDS-PP) sobre 

tratamento e combate ao cancro. O ponto seguinte da agenda é dedicado à análise de diversas iniciativas sobre o 

ensino secundário e superior público [Projetos de Lei n.ºs 752/XIV/2.ª (PAN); 747/XIV/2.ª (PS); 726/XIV/2.ª (PCP); 

760/XIV/2.ª (PSD); 769/XIV/2.ª (CDS-PP); e 774/XIV/2.ª (CH)]. 

No último ponto da agenda são debatidos os Projetos de Lei n.ºs 700/XIV/2.ª (PEV); 773/XIV/2.ª (PCP) e 775/XIV/2.ª 

(BE) sobre gestão de combustíveis nos espaços florestais e nas faixas secundárias. 

Votações regimentais no final do debate. 

Às 15h30, a Comissão de Inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de 

Resolução recebe, em audição, Pedro Machado, antigo Diretor-Adjunto do Departamento de Supervisão 

Prudencial do Banco de Portugal. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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