
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA,6 DE ABRIL 

COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Agricultura e Mar promove a Audição Pública "Futuro da Política Agrícola Comum (PAC) 

pós 2020". 

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

Fundo de Resolução procede à audição de Carlos Moedas, antigo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

Ministro do XIX Governo. 

Às 10h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e a Comissão de Trabalho e Segurança 

Social efetuam a audição do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e da Ministra 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre a resposta económica e social à 

pandemia da doença COVID-19 [requerimento do PSD]. 

Às 14h00, a  Comissão de Cultura e Comunicação ouve, sobre "as respostas e medidas destinadas a proteger o 

setor cultural e criativo" [requerimento do PSD], as seguintes entidades: APEC - Associação Portuguesa de 

Empresas Cinematográficas e FEVIP - Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais. 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições “para discussão sobre os atrasos no acesso aos tratamentos de 

procriação medicamente assistida e as medidas para os recuperar” [requerimento do PCP]: 

15h00 - Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida; 

16h00 - Associação Portuguesa da Fertilidade e Sociedade Portuguesa da Medicina de Reprodução. 

Às 15h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

procede à audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), 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.  

A audição prossegue com a ANMP sobre o contributo dado relativamente ao processo de discussão e auscultação 

pública do Plano de Recuperação e Resiliência [requerimento do PSD].  
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À mesma hora, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas 

ao Fundo de Resolução procede à audição de Carlos Calvário, antigo Diretor do Banco Espírito Santo. 

A Comissão de Assuntos Europeus realiza a audição, sobre a atualidade europeia, com os Deputados ao 

Parlamento Europeu: 

16h15 - Sandra Pereira (PCP); 

16h45 - Maria da Graça Carvalho (PSD). 

QUARTA-FEIRA, 7 DE ABRIL 

COMISSÕES 

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

9h00 - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA); 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG); (a confirmar)  

11h00 - Agência Portuguesa do Ambiente (APA); (a confirmar)  

14h00 - Banco de Portugal (a confirmar) e Comissão Mercado Valores Mobiliários (CMVM). 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 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 às seguintes audições: 

10h00 - APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos; APEFE - 

Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos; AND - Associação Nacional de Discotecas; 

12h00 - CTP - Confederação do Turismo de Portugal; AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 

Portugal; e APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo. 

Às 10h00, a Comissão de Saúde procede à audição do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda 

Sales, “para discussão sobre os atrasos no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida e as 

medidas para os recuperar” [requerimento do PCP]. (a confirmar) 

Às 10h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

recebe, em audição, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, 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. (a confirmar) 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas com Deficiência procede à audição da Associação de Paralisia 

Cerebral de Lisboa. 
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Às 15h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias juntamente com a Comissão 

de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local procedem à audição da 

Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e do Secretário de Estado da Administração Pública, 

José Couto, sobre o processo de integração na função pública dos profissionais de comunicações de emergência 

da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) [requerimento do PSD]. 

À mesma hora, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas recebe, em audição, 

o Presidente do Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, sobre cooperação portuguesa [requerimento do PSD]. 

QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL 

PLENÁRIO COMISSÕES 

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

9h00 - Conselho Nacional de Juventude; 

10h00 - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento. (a confirmar) 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho – Educação Inclusiva procede à audição do Inclusive Community Forum (ICF) – Nova 

School of Business & Economics. 

Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais efetua a audição da Associação de Proteção 

e Apoio ao Condenado (APAC) – Portugal (Duarte Fonseca, Diretor Executivo e membro da Direção, e Inês Viterbo, 

Coordenadora de Políticas Públicas), no âmbito do Plano de Atividades da Subcomissão.  

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate, com a apreciação da Proposta de Resolução n.º 20/XIV/2.ª 

(GOV) - Aprova, para ratificação, a alteração a ser aditada ao artigo 8.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, adotada na Haia, em 6 de dezembro de 2019, seguindo-se o debate da Proposta de Lei n.º 74/XIV/2.ª 

(GOV) - Autoriza o Governo a estabelecer as normas que asseguram a execução do Regulamento (UE) 2017/2394, 

relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos 

consumidores. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate de diversas iniciativas que alteram a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto - Regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, sobre a participação dos cidadãos eleitores 

e sobre o sistema eleitoral [Projetos de Lei n.º 710/XIV/2.ª (PS); n.º 690/XIV/2.ª (CDS-PP); n.º 719/XIV/2.ª (BE); n.º 

694/XIV/2.ª (PAN); n.º 715/XIV/2.ª (PSD); n.º 728/XIV/2.ª (IL); n.º 730/XIV/2.ª (PCP); n.º 757/XIV/2.ª (NiCR); 

759/XIV/2.ª (IL) e Projeto de Resolução n.º 984/XIV/2.ª (PAN)]. 

Segue-se o debate dos Projetos de Lei n.º 613/XIV/2.ª (PSD); n.º 636/XIV/2.ª (PAN) e n.º 638/XIV/2.ª (CDS-PP), de 

alteração ao Estatuto dos Deputados. 
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O ponto seguinte é dedicado ao debate da Apreciação Parlamentar n.º 44/XIV/2.ª (BE) ao Decreto-Lei n.º 14/2021, 

de 12 de fevereiro, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional. Segue-se o debate dos Projetos de Resolução n.º 1032/XIV/2.ª (PCP) e n.º 1072/XIV/2.ª (BE), 

ambos sobre as vacinas contra a Covid-19. 

A reunião prossegue com o debate de três iniciativas sobre cobrança de taxas [Projetos de Lei n.º 584/XIV/2.ª (CDS-

PP); n.º 626/XIV/2.ª (PAN) e n.º 72/XIV/1.ª (PEV)] e de diversos projetos de lei sobre o arvoredo urbano [Projetos 

de Lei n.º 723/XIV/2.ª (PAN); n.º 733/XIV/2.ª (PSD); n.º 734/XIV/2.ª (NiJKM); n.º 741/XIV/2.ª (BE) e n.º 748/XIV/2.ª 

(PEV)]. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate de diplomas sobre Bolseiros de Investigação e estudantes internacionais 

[Projeto de Resolução n.º 907/XIV/2.ª (PEV); Projetos de Lei n.º 610/XIV/2.ª (BE); n.º 727/XIV/2.ª (PCP); n.º 

736/XIV/2.ª (NiCR); Projeto de Lei n.º 753/XIV/2.ª (PAN) e n.º 758/XIV/2.ª (PCP)]. 

O último ponto da agenda , sem tempos, é o Projeto de Lei n.º 722/XIV/2.ª (PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN e PEV) 

- Alteração à Lei n.º 77/88, de 1 de julho, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, e alterada pelas Leis n.ºs 

13/2010, de 19 de julho, e 55/2010, de 24 de dezembro. 

Votações regimentais no final do debate. 

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

Fundo de Resolução procede à audição de Luis Seabra, antigo diretor do departamento de auditoria interna do 

Novo Banco. 

SEXTA-FEIRA, 9 DE ABRIL 

COMISSÕES 

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

Fundo de Resolução procede à audição conjunta de José Bernardo, Partner da Pricewaterhouse Coopers Portugal, 

e de António Joaquim Brochado Correia, Territory Senior Partner da Pricewaterhouse Coopers Portugal. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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