
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA,20 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 João Gomes Ferreira, Partner da Deloitte, responsável pela área de Audit & Assurance. 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação efetua as seguintes audições sobre o aeroporto na 

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

10h30 - Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS); 

12h00 - ANA - Aeroportos de Portugal (Vinci Aeroportos);  

14h30 - Autoridade Nacional da Avião Civil (ANAC). 

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

11h00 - Sobre a escorrência de lamas no Estuário do Sado, com as seguintes entidades [requerimento do PCP]:  

- Nuno Banza, Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); 

- Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

14h30 - Sobre a poluição do rio Nabão, com as seguintes entidades [requerimento do PSD]:  

- Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém (a confirmar)  

- Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar. 

16h00 – Sobre a poluição do rio Nabão, com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente – APA [requerimento 

do PS]. (a confirmar) 

Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição do Diretor-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, sobre os direitos e deveres dos reclusos [requerimento oral do 

PSD]. 

A Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º 717/XIV/2.ª 

(PCP) - Estabelece a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias, efetua as seguintes audições: 

15h00 - Associação Portuguesa de Bancos (APB), representada por Fernando Faria de Oliveira e Catarina Cardoso; 
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16h30 - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), representada por Ana Cristina Tapadinhas, 

Diretora-Geral, Natália Nunes, Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira, e Vinay Pranjivan, Economista 

do Departamento Jurídico e Económico. 

A Comissão de Assuntos Europeus procede à audição dos seguintes Deputados ao Parlamento Europeu sobre a 

atualidade europeia: 

15h00 – Álvaro Amaro (PSD); 

16h00 – Isabel Santos (PS). 

Às 15h00, a Comissão de Inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução 

procede à audição de António Filipe Brás, Líder de Assurance Financial Services da Ernst & Young, SROC. 

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados procede às seguintes audições no âmbito do Projeto de 

Lei n.º 169/XIV/1.ª (PAN) - Determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações “discretas” 

em sede de obrigações declarativas, bem como da proposta de alteração apresentada pelo PSD à iniciativa: 

15h30 – Professor José Adelino Maltez (presencial); 

16h30 – Juiz Desembargador Manuel Soares – Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP). 

Às 16h00, 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: 

- António Saraiva, Presidente Confederação Empresarial de Portugal (CIP); Jorge Pisco, Presidente da Confederação 

Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME); João Manuel Lança Vieira Lopes, Presidente da 

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP). 

QUARTA-FEIRA, 21 DE ABRIL 

PLENÁRIO COMISSÕES 

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 

da atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Saúde e 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 procedem à audição 

do Coordenador da Task-Force para a promoção do “Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em 

Portugal”, Fernando Almeida, para prestar informações sobre o processo de testagem no país [requerimento do 

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

procede à audição da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, no âmbito da apreciação da Proposta de Lei 

n.º 68/XIV/2.ª (GOV) - Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e dos Projetos de 

Lei n.ºs 620/XIV/2.ª (PEV) - Procede à reposição de freguesias, e 640/XIV/2.ª (BE) - Estabelece o regime jurídico de 

criação, modificação e extinção de freguesias. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Direitos das pessoas com Deficiência recebe, em audição, a Federação Portuguesa 

da Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência e Incapacidade (FORMEM). 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação da Proposta de Lei n.º 82/XIV/2.ª (GOV) - Autoriza o 

Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. Seguem-se declarações 

políticas. Os pontos seguintes da agenda são dedicados ao debate da  Petição n.º 38/XIV/1.ª - Contra as obras para 

fechar a Baixa de Lisboa, e da Petição n.º 638/XIII/4.ª - Solicitam que as profissões de Operadores de Assistência 

em Escala e dos Técnicos de Tráfego de Assistência em Escala sejam qualificadas como de desgaste rápido, 

juntamente com os Projetos de Resolução n.ºs 867/XIV/2.ª (BE) - Pela regulamentação dos operadores de 

assistência em escala e dos técnicos de tráfego de assistência em escala, e n.º 1076/XIV/2.ª (PCP) - Definição e 

regulamentação de um regime laboral e de aposentação específico para os Operadores de Assistência em Escala e 

Técnicos de Tráfego de Assistência em Escala. 

QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate do Projeto de Lei n.º 706/XIV/2.ª (PS) - Delimita as 

circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, 

bem como os procedimentos e meios para alcançar tal resultado, e do Projeto de Lei n.º 787/XIV/2.ª (PCP) - Regime 

Jurídico da Partilha de Dados Informáticos. Segue-se a apreciação dos Projetos de Lei n.ºs 678/XIV/2.ª (PSD) - 

Aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos 

consumidores, e 781/XIV/2.ª (PS) - Aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com 

vista à tutela dos direitos dos consumidores. 

São, de seguida, apreciadas diversas iniciativas sobre vinculação de docentes, concursos e contabilização do tempo 

de trabalho [Projetos de Lei n.ºs 657/XIV/2.ª (PCP); 658/XIV/2.ª (PCP); 659/XIV/2.ª (PCP); 660/XIV/2.ª (PCP); 

Projetos de Resolução n.ºs 868/XIV/2.ª (BE); 1138/XIV/2.ª (PAN); 1140/XIV/2.ª (PEV); juntamente com a Petição n.º 

123/XIV/1.ª e com os Projetos de Lei n.ºs 682/XIV/2.ª (BE); 761/XIV/2.ª (BE); 762/XIV/2.ª (BE) e o Projeto de 

Resolução n.º  895/XIV/2.ª (PSD)]. 
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Segue-se o debate da Petição n.º 27/XIV/1.ª - Da iniciativa de Luís Miguel de Melo Torres Marques e outros - Juntos 

pelo alojamento local, em conjunto com os Projetos de Lei n.ºs 785/XIV/2.ª (IL); 786/XIV/2.ª (IL) e 788/XIV/2.ª (CDS-

PP), sobre o mesmo assunto. 

Votações regimentais no final do debate. 

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

procede à audição de Ramiro Teixeira Gomes, Presidente da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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