
 

DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO 

COMISSÕES 

Às 15h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a Ministra 

de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, sobre o programa de reinstalação de refugiados e menores 

não acompanhados provenientes dos campos de refugiados da Grécia [requerimento do BE]. 

Às 15h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto efetua a audição do Secretário de Estado 

Adjunto e da Educação, João Costa, a propósito da divulgação dos resultados do TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) [requerimento do PS]. 

Às 16h00, a Comissão de Saúde procede à audição do Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, 

Ricardo Mexia, sobre os projetos de lei n.ºs 512/XIV/2.ª (BE);  538/XIV/2.ª (PAN) e  541/XIV/2.ª (PCP) relativos à 

atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades e à emissão de Atestados Médicos de Incapacidade 

Multiuso. 

Às 17h00, 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 recebe, em audição, a Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. 

TERÇA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Governador do Banco de Portugal, Mário 

Centeno, sobre a atividade da instituição, bem como sobre o pagamento de bónus aos membros do conselho 

executivo do Novo Banco [requerimento do PAN] e sobre a auditoria ao Novo Banco [requerimento do CDS-PP]. 

Às 10h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição do 

Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, através da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, sobre a 

divulgação de testemunhos de possíveis condutas atentatórias dos direitos humanos ocorridas no Centro de 

Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa [requerimento do PS]. 
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Às 13h00, o Grupo de Trabalho - Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica efetua a audição do Sindicato 

dos Fisioterapeutas Portugueses. 

Às 14h30, inicia-se a reunião plenária, com um Debate de urgência sobre Educação, requerido pelo PSD. Segue-se 

a apreciação do projeto de resolução n.º 771/XIV/2.ª (PEV) – Salvar a Casa do Alentejo. O ponto seguinte da agenda 

é dedicado ao debate da petição n.º 642/XIII/4.ª, na qual se solicita a alteração da legislação relativa ao 

Complemento Solidário para Idosos, e dos projetos de lei n.ºs 521/XIV/2.ª (BE),  567/XIV/2.ª (PCP) e 583/XIV/2.ª 

(PEV) sobre a mesma matéria. Segue-se o debate da petição n.º 12/XIV/1.ª e do projeto de resolução n.º 

659/XIV/2.ª (BE) sobre a reforma e condições de segurança e saúde dos trabalhadores do sector de transportes, 

comunicações e telecomunicações. 

De seguida, é debatida a petição n.º 19/XIV/1.ª - Pela criação de um estatuto oficial de profissão de desgaste rápido 

e atribuição de subsídio de risco, em conjunto com o projeto de lei n.º 404/XIV/1.ª (BE) e os projetos de resolução 

n.ºs 785/XIV/2.ª (PCP), 786/XIV/2.ª (PAN), 118/XIV/1.ª (CH), 385/XIV/1.ª (CH) e 392/XIV/1.ª (CH), todos sobre 

profissões da área da saúde e de desgaste rápido. 

No ponto seguinte da ordem de trabalhos é debatida a petição n.º 22/XIV/1.ª - Pela construção de uma escola 

básica do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário em Fernão Ferro, Seixal, juntamente com os projetos 

de resolução n.ºs 260/XIV/1.ª (BE), 615/XIV/1.ª (PCP), 634/XIV/2.ª (CDS-PP), 637/XIV/2.ª (PEV), 643/XIV/2.ª (PAN), 

646/XIV/2.ª (NiCR) e 666/XIV/2.ª (PSD), sobre o mesmo assunto. 

O último ponto é dedicado à apreciação do projeto de lei n.º 607/XIV/2.ª (PSD) – Renovação da imposição 

obrigatória do uso da máscara em espaços públicos. 

No final, realizam-se votações regimentais. 
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