
 
SEMANA DE 31 DE MAIO A 3 DE JUNHO DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO 

COMISSÕES 

A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede às seguintes audições sobre a “atual 

situação da TAP” [requerimento do PCP]: 

14h00 - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC); Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) 

e Comissão de Trabalhadores TAP; 

15h15 - Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP; Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves 

(SITEMA); 

16h30 - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA); Comissão de Trabalhadores dos Serviços 

Portugueses de Handling e Sindicato Nacional dos Engenheiros (SNE).  

QUARTA-FEIRA, 1 DE JUNHO 

PLENÁRIO 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, com o Debate de urgência, requerido pelo CH, sobre "A garantia dos direitos 

e liberdades no acolhimento e integração dos refugiados ucranianos". Segue-se a discussão sobre o projeto de 

Inquérito Parlamentar n.º 1/XV/1.ª (CH) - Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado 

português no estabelecimento de parcerias com associações de cidadãos russos no acolhimento e integração dos 

cidadãos ucranianos em Portugal. 

No ponto seguinte são debatidas três iniciativas que visam alterar o Código Penal em matéria de corrupção 

[Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV) e Projetos de Lei n.ºs 86/XV/1.ª (PAN) e 94/XV/1.ª (CH)]. 

Segue-se o debate de duas iniciativas sobre comunicações eletrónicas [Proposta de lei n.º 6/XV/1.ª (GOV) e Projeto 

de Lei n.º 89/XV/1.ª (PAN)]. 

Procede-se depois à apreciação da Petição n.º 18/XIV/1.ª, da iniciativa de Ana Sofia Loureiro Marques, relativa à 

legalização da prostituição, e da Petição n.º 179/XIV/2.ª, do Movimento 8%, por um investimento urgente em 

ciência, juntamente com o Projeto de Lei n.º 90/XV/1.ª (L) e do Projeto de Resolução n.º 53/XV/1.ª (PCP). 

QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO 

PLENÁRIO 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e505453383251305650554642494c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c7a4d754a544977556d56784c6955794d464244554355794d43306c4d6a4242645751754a544977564546514c6e426b5a673d3d&fich=3.+Req.+PCP+-+Aud.+TAP.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121455
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121393
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121486
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121494
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121432
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121489
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121489
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13385
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13547
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121490
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121463


A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, com Declarações políticas, seguindo-se o debate da Proposta de lei n.º 

8/XV/1.ª (GOV) - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-

Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado 

interno, e da Proposta de lei n.º 106/XIV/2.ª (ALRAA) - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 70/2020, de 16 de 

setembro, que atualiza a idade de acesso às pensões e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes de 

antecipação da idade de pensão de velhice do regime geral de segurança social. 

SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO 

PLENÁRIO 

A Reunião Plenária inicia-se às 10h00, com a ordem do dia requerida pelo PSD, sobre a temática dos Metadados, 

procedendo-se ao debate do Projeto de Lei n.º 70/XV/1.ª (PSD). 

Antes das votações regimentais, procede-se à apreciação do 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia da 

República. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2022 
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