
 
SEMANA DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO  

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 11h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve o CENA-STE e Plateia sobre os 

resultados conhecidos do Programa Apoios Sustentados [requerimentos do PCP e BE]. 

A Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR, no âmbito da apreciação na especialidade 

da Proposta de Lei n.º 25/XV/1.ª (GOV) – Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e 

constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização 

Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência, ouve as seguintes entidades: 

12h00 - Ordem dos Arquitetos; (a confirmar) 

13h00 – Ordem dos Advogados. (a confirmar) 

A Comissão de Ambiente e Energia efetua as seguintes audições sobre o Aterro de Azambuja [requerimento do CH]: 

14h00 - Movimento de Oposição ao Aterro de Azambuja (MOAA); 

16h00 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) e Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 e tem como ponto único na ordem do dia o Debate preparatório do Conselho 

Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. 

Às 15h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição da NAV Portugal, 

sobre “Operacionalidade do Aeroporto de S. Maria e disponibilidade de meios e recursos de apoio à Navegação 

Aérea nos Aeroportos dos Açores” [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições: 

16h00 - Movimento em Defesa do Hospital de Serpa para prestar esclarecimentos sobre a situação do hospital de 

São Paulo, sito no concelho de Serpa [requerimento do BE]; (a confirmar) 

17h00 - Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, sobre o acordo de cooperação entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa e o Ministério da Saúde [requerimento do PCP]. (a confirmar) 

Às 16h30, a Comissão de Educação e Ciência recebe, em audição, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Elvira Fortunato, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e50545338784d6b4e44513070454c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c3064514a5449775a47386c4d6a4251513141764d533743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c325953394264575270773666446f32386c4d6a426b627955794d454e46546b4574553152464a5449775a5355794d4752764a54497754576c7561584e30636d386c4d6a426b595355794d454e3162485231636d45756347526d&fich=Audi%c3%a7%c3%a3o+do+CENA-STE+e+do+Ministro+da+Cultura.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e50545338784d6b4e44513070454c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c3064514a5449775a47386c4d6a4243525338784c734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c3046315a476e4470384f6a627955794d4752764a5449775130564f515331545645556c4d6a426c4a5449775a47456c4d6a4251624746305a576c684c6e426b5a673d3d&fich=Audi%c3%a7%c3%a3o+do+CENA-STE+e+da+Plateia.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141802
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e50545338784d554e42525535464c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c3064514a544977513067764d44516c4d6a4248554355794d454e494a5449774c5546315a476e4470384f6a627955794d4752764a544977545739326157316c626e52764a5449775a47556c4d6a42506347397a61634f6e77364e764a5449775957386c4d6a424264475679636d386c4d6a426b5a5355794d45463659573169645770684c6e426b5a673d3d&fich=04+GP+CH+-Audi%c3%a7%c3%a3o+do+Movimento+de+Oposi%c3%a7%c3%a3o+ao+Aterro+de+Azambuja.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e505453383251305650554642494c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c7a51304c6955794d464a6c635355794d464254524355794d43306c4d6a4242645751754a544977546b46574c6e426b5a673d3d&fich=44.+Req+PSD+-+Aud.+NAV.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e505453383551314d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c314a6c6358566c636d6c745a57353062334d7655454e514c7a4d7a4a544977556d5678645756796157316c626e52764a54497755454e514a5449774c5355794d4546315a476e4470384f6a627955794d464e46557955794d45687663334270644746734a5449775a47556c4d6a42545a584a77595335775a47593d&fich=33+Requerimento+PCP+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+SES+Hospital+de+Serpa.pdf&Inline=true


Após o Plenário, a Comissão de Agricultura e Pescas efetua as seguintes audições sobre as Direções Regionais de 

Agricultura [requerimentos do CH e IL]: 

CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal; 

CNA – Confederação Nacional de Agricultura; e 

CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. 

QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, o Grupo de Trabalho-Apreciação na Especialidade dos Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico, no 

âmbito da apreciação na especialidade de projetos de lei sobre ensino superior politécnico [Projetos de Lei n.º 

809/XIV/2.ª (Cidadãos), 115/XV/1.ª (PCP) e 125/XV/1.ª (BE)] ouve os Professores João Filipe Queiró e José Ferreira 

Gomes. 

Às 10h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação recebe, em audição, o Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão procede à audição conjunta do Secretário de Estado 

da Segurança Social, Gabriel Bastos e da Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, sobre a regulação das 

regras para assegurar a gratuitidade da alimentação às crianças em amas integradas no Instituto da Segurança 

[requerimento do BE]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, com Declarações políticas. Segue-se a apreciação do Inquérito Parlamentar 

n.º 5/XV/1.ª (CH) - Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar para apurar a eventual ingerência do Primeiro-

Ministro na autonomia do Banco de Portugal para proteger a filha do Presidente de Angola. 

O ponto seguinte é dedicado à análise da Petição n.º 177/XIV/2.ª - Da iniciativa da APAR - Associação Portuguesa de 

Apoio ao Recluso - Aprovação de um perdão de penas generalizado e de uma amnistia para pequenos delitos, em 

conjunto com o Projeto de Resolução n.º 306/XV/1.ª (L) - Recomenda a avaliação da implementação de princípios 

de justiça restaurativa para mediação penal. 

QUINTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, sendo a ordem do dia, fixada pelo CH, dedicada ao tema “As forças de 

segurança e as suas carreiras, o racismo e a perseguição por parte do poder político em Portugal” e apreciadas 

diversas iniciativas apresentadas por este grupo parlamentar (Projetos de Lei n.ºs 23/XV/1.ª (CH); 35/XV/1.ª (CH); 
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255/XV/1.ª (CH); 379/XV/1.ª (CH); e 397/XV/1.ª (CH)).  

SEXTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a Reunião Plenária, com debate sobre política setorial com a Ministra da Presidência, Mariana 

Vieira da Silva.  

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2022 
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