
 

 

SEMANA DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Agricultura e Pescas ouve o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo 

Catarino, sobre as seguintes matérias: 

9h30 – Desenvolvimentos da política florestal em geral e, em particular, na política e na gestão da FlorestGal 

[requerimento do PS];  

10h30 - Plano de reflorestação e repovoamento das áreas ardidas em 2022 e, em particular, sobre o plano de 

regeneração para a área florestal da Serra da Estrela e a reabilitação do Parque Natural [requerimento do PSD]. 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Europeus procede à audição do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, 

Tiago Antunes, após o Conselho Europeu de 15 e 16 de dezembro de 2022. 

A Comissão de Ambiente e Energia, sobre os “incêndios devastadores” ocorridos nos Parques Naturais da Arrábida 

e da Serra da Estrela, efetua as seguintes audições [requerimentos do PSD e CH]: 

10h30 - Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Nuno Banza;  

12h00 - Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino. 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições, sobre a rutura de medicamentos [requerimento do CH]: 

11h00 – Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães; (a confirmar) 

13h30 - Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino.  

À mesma hora, 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 Tiago Santos Pereira e Fernando 

Manuel Alexandre.  

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens procede à audição 

conjunta da Equipa responsável pelo estudo “Aprendizagens perdidas devido à pandemia: Uma proposta de 

recuperação”, e da Equipa responsável pelo estudo “Saúde Psicológica e Bem-estar | Observatório Escolar”. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com o Debate de urgência requerido pelo CH, sobre "As 
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suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa Nacional". De seguida, procede-se à apreciação de diversas 

iniciativas sobre lucros extraordinários [Proposta de Lei n.º 47/XV/1.ª (GOV); e Projetos de Lei n.ºs 383/XV/1.ª (PCP); 

384/XV/1.ª (L); 389/XV/1.ª (PAN);e 399/XV/1 (CH)]. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação de iniciativas relativas à gestão territorial (Projetos de Lei n.ºs 

144/XV/1.ª (PSD); 387/XV/1.ª (PAN); e 393/XV/1.ª (PCP)). 

Segue-se o debate do Projeto de Resolução n.º 276/XV/1.ª (IL) - Pela suspensão dos acordos de extradição com a 

República Popular da China e com Hong Kong, como recomendado pelo Parlamento Europeu e do Projeto de 

Resolução n.º 286/XV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que proceda à avaliação urgente das implicações da Lei 

de Segurança Nacional aplicável em Hong Kong, adotada pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional 

da China, em 30 de Junho de 2020, nos acordos pertinentes celebrados entre Portugal e Hong Kong, no âmbito das 

políticas de asilo, migração, vistos e residência e nos direitos fundamentais da comunidade portuguesa residente 

naquele território. 

De seguida, é debatida a Proposta de Lei n.º 87/XIV/2.ª (ALRAM) - Sobre a atribuição de Subsídio de Insularidade, 

juntamente com os Projetos de Lei n.ºs 350/XV/1.ª (PCP) - Elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de 

fixação ao pessoal do Corpo da Guarda Prisional em funções nas regiões autónomas e 391/XV/1.ª (CH) - Assegura o 

subsídio de insularidade a todos os funcionários públicos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. 

No último ponto é apreciada a Proposta de Lei n.º 95/XIV/2.ª (ALRAM) - Pela valorização da condição ultraperiférica 

do estudante atleta. 

Votações. 

QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições, sobre a rutura de medicamentos [requerimento do CH]: 

09h00 - Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Filipe;  

10h30 - INFARMED. 

Às 10h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição da Ministra da 

Presidência, Mariana Vieira da Silva, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 10h50, a Comissão de Educação e Ciência efetua a audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (A3ES) para apresentação do relatório de 2022, sobre a monitorização da avaliação do ensino superior. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária que se inicia com a apreciação da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV) - 

Procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das 

comunidades intermunicipais. Segue-se o debate conjunto da Proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª (GOV) - Autoriza o 
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Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento dos condutores do setor do transporte rodoviário, 

transpondo a Diretiva 2020/1057 e criando o respetivo regime sancionatório e do Projeto de Lei n.º 253/XV/1.ª (CH) 

-  Determina que a profissão de motorista de veículos pesados de mercadorias e de passageiros seja considerada  

de desgaste rápido. 

Segue-se o debate de três iniciativas sobre publicidade institucional [Projetos de Lei n.ºs 216/XV/1.ª (PS); 250/XV/1.ª 

(PAN); 394/XV/1.ª (CH)]. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate de várias iniciativas relativas às forças policiais [Projetos de lei 

n.ºs 135/XV/1.ª (PCP); 136/XV/1.ª (PCP); Projeto de Resolução n.º 158/XV/1.ª (PCP); Projetos de Lei n.ºs 147/XV/1.ª 

(CH); 245/XV/1.ª (CH); 254/XV/1.ª (CH); 256/XV/1.ª (CH); e 381/XV/1.ª (PAN)]. 

O último ponto da agenda é consagrado ao debate da Petição n.º 252/XIV/2.ª - Da iniciativa de António José Ladeira 

Soares Neto e outros - Contra a construção do Novo Aeroporto Montijo e a favor do Aeroporto Beja, juntamente 

com os Projetos de Resolução n.º 109/XV/1.ª (L); 114/XV/1.ª (BE); e 308/XV/1.ª (PCP). 
 

QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária com o debate de diversas iniciativas sobre os guardas-florestais das regiões 

autónomas [Projetos de Lei n.ºs 99/XV/1.ª (PSD); 390/XV/1.ª (CH); 395/XV/1.ª (PS); 396/XV/1.ª (PAN)]. 

Segue-se o debate de iniciativas sobre avaliação e emissão de atestado de incapacidade multiuso [Projetos de Lei 

n.º s 309/XV/1.ª (BE); 246/XV/1.ª (CH); 385/XV/1.ª (L); e 392/XV/1.ª (PCP)]. 

O último ponto da agenda é dedicado ao debate da Petição nº 255/XIV/2.ª - Da iniciativa de Luís Filipe Ponche Rocha 

e outros - Fogo Preso - Movimento de Apoio à Sobrevivência da Pirotecnia Portuguesa, em conjunto com duas 

iniciativas conexas [Projeto de Lei n.º 388/XV/1.ª (PAN) e Projeto de Resolução n.º 309/XV/1.ª (CH)]. 

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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