
 

DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO 

COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Saúde recebe o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, para 

«apresentação das recomendações para a revitalização do Serviço Nacional de Saúde», e, às 11h00, sobre os 

Projetos de Lei n.ºs 512/XIV/2.ª (BE) - «Medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação 

de incapacidades», 538/XIV/2.ª (PAN) - «Assegura a resposta eficaz da atividade das juntas médicas de avaliação 

de incapacidades e dos cuidados de saúde primários em situação epidemiológica provocada pela COVID-19» e 

541/XIV/2.ª (PCP) - «Regime Transitório para a emissão de Atestados Médicos de Incapacidade Multiuso». 

A Comissão de Cultura e Comunicação efetua as seguintes audições: 

10h00 - Diretora Regional da Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, «sobre o abandono e a destruição 

sistemáticos dos vestígios arqueológicos do período do Neolítico na região» [requerimento do BE]; 

11h30 - Professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Victor Gonçalves e Ana Catarina Sousa, e 

Professora da Universidade de Évora Leonor Rocha, «sobre a desproteção e a destruição sistemáticas dos vestígios 

arqueológicos na região do Alentejo» [requerimento do BE]. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência recebe, em audição, a FENACERCI - 

Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social. 

A Comissão de Defesa Nacional procede às seguintes audições: 

15h00 - Presidente da IdD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, Marco Capitão Ferreira, sobre o plano 

de reestruturação do sector das indústrias de defesa [requerimento do PSD]; 

16h30 - Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite, José Miguel Antunes Fernandes, para 

prestar esclarecimentos sobre a situação da empresa [requerimento conjunto do PSD, do PCP e do BE]. 

Às 15h30, o Grupo de Trabalho - Prestações por incapacidade, decorrentes de doença ou acidentes de trabalho 

recebe, em audição, o Diretor-Geral da Administração e do Emprego Público, Vasco Hilário. 

Às 17h30, o Grupo de Trabalho - Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica realiza uma audição conjunta 

com a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 

em Funções Públicas e Sociais e o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e 
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Terapêutica.  

QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com o debate do projeto de lei n.º 579/XIV/2.ª (PSD) e do 

projeto de resolução n.º 648/XIV/2.ª (PAN), ambos sobre a Zona Franca da Madeira, seguindo-se a apreciação dos 

projetos de lei n.º 165/XIV/1.ª (BE) e n.º 588/XIV/2.ª (PCP), sobre a reforma das pessoas com deficiência. 

De seguida, são debatidos os projetos de lei n.º 523/XIV/2.ª (PCP) e n.º 554/XIV/2.ª (CDS-PP) sobre armas de fogo, 

juntamente com o projeto de resolução n.º 526/XIV/1.ª (PAN) que recomenda ao Governo que interdite a utilização 

de chumbo nas munições da atividade cinegética e nos campos de tiro. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate do projeto de resolução n.º 693/XIV/2.ª (CDS-PP) que 

recomenda ao Governo que divulgue informação sobre a COVID-19 em contexto escolar e desenvolva um 

programa de rastreio, seguindo-se o debate de dez projetos de lei e de um projeto de resolução sobre caça. O 

último ponto é dedicado à apreciação do projeto de resolução n.º 429/XIV/1.ª (PEV) relativo à informação aos 

cidadãos sobre as melhores práticas de utilização corrente de material de proteção individual. 

SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

A reunião plenária realiza-se às 10h00 com um debate com o Governo sobre política setorial, requerido pelo Grupo 

Parlamentar do PS (membro do Governo a indicar). 

 

No final, realizam-se votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 

 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 

     

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45447#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45269#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44308#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45486#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45288#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45344#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45030#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45360#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44821#_blank
http://app.parlamento.pt/BI2/
https://www.parlamento.pt/
https://canal.parlamento.pt/
https://www.facebook.com/canalparlamento/
https://www.facebook.com/ParlamentoCultural
https://www.instagram.com/assembleiadarepublica/?hl=pt
https://www.youtube.com/channel/UCRUqdJFoVMkuggVQcFSAsPg/featured

