
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

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 realiza as seguintes audições: 

14h30 - Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, Rui Santos Ivo; 

15h45 - António Silva Graça, Infeciologista; Germano de Sousa, Médico Patologista Clínico; Patrícia Pacheco, 

Diretora do Serviço de infeciologia do Hospital Fernando Fonseca. 

QUARTA-FEIRA,17 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, o Ministro 

da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Defesa Nacional procede à audição das Forças Nacionais Destacadas na República 

do Mali. 

Ainda à mesma hora, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, o Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 10h30, a Comissão de Saúde procede à audição do Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda 

Sales, sobre os Projetos de Lei n.ºs 512/XIV/2.ª (BE), 538/XIV/2.ª (PAN) e 541/XIV/2.ª (PCP) sobre a atividade das 

juntas médicas de avaliação de incapacidades e a emissão de Atestados Médicos de Incapacidade Multiuso. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência efetua a audição da Sociedade Portuguesa 

de Esclerose Múltipla. 

Às 14h30, 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 procede à audição de Rui Portugal, ex-

Coordenador do Gabinete de Crise para a COVID-19. 
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À mesma hora, o Grupo de Trabalho - Audições relativas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

recebe, em audição, o Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS), Carlos Pinto de 

Abreu, “sobre a alegada sujeição dos advogados requerentes do apoio extraordinário a trabalhadores em situação 

de desproteção económica e social à necessidade de cumprimento de um conjunto de requisitos não fixados pela 

Lei, bem como sobre a sustentabilidade da CPAS e o seu futuro” [requerimento do PSD]. 

Também à mesma hora, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição 

conjunta, no âmbito do surto de legionella no distrito do Porto, da Direcção-Geral da Saúde, da Inspeção-Geral da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Agência Portuguesa do Ambiente 

[requerimento do PSD]. 

A Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local procede às 

seguintes audições [requerimento do PSD]: 

16h00 - Federação de Sindicatos da Administração Pública.  

17h00 - Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. 

Às 17h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

QUINTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h45, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

efetua a audição do Inspetor-Geral das Finanças [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação de diversas iniciativas sobre reforço da recolha seletiva e 

redução de resíduos [Projetos de Resolução n.ºs 758/XIV/2.ª (PS); 792/XIV/2.ª (BE) e Projetos de Lei n.ºs 639/XIV/2.ª 

(PEV); 632/XIV/2.ª (PCP); 633/XIV/2.ª (PCP) e 529/XIV/2.ª (PAN)]. Segue-se o debate dos Projetos de Resolução 

238/XIV/1.ª (PSD); 763/XIV/2.ª (PEV) e 244/XIV/1.ª (PAN) sobre o combate à obesidade. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate de diversas iniciativas relativas ao apoio aos trabalhadores da 

cultura [Projetos de Lei n.º 647/XIV/2.ª (BE); 663/XIV/2.ª (PAN); 669/XIV/2.ª (PCP); 670/XIV/2.ª (NiCR) e Projeto de 

Resolução n.º 647/XIV/2.ª (PAN)]. 

Segue-se o debate das Apreciações Parlamentares n.ºs 40/XIV/2.ª (PCP) e 42/XIV/2.ª (BE) ao Decreto-Lei n.º 6-

E/2021, de 15 de janeiro (Estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência);  nºs 41/XIV/2.ª 

(PCP) e 39/XIV/2.ª (BE) ao Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro (Estabelece um conjunto de medidas de apoio 

no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais) e n.º 43/XIV/2.ª (BE) ao Decreto-Lei n.º 10-

A/2021, de 2 de fevereiro, (Estabelece mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde para realização 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449774d693743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c32595355794d46684a566939535a5846315a584a70625756756447386c4d6a4248554355794d464254524335775a47593d&fich=Requerimento+GP+PSD.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4251553051764e6a596c4d6a4248554355794d464254524355794d4355794d4546315a476e4470384f6a627955794d4862446f584a7059584d6c4d6a426c626e52705a47466b5a584d6c4d6a41744a5449775447566e615739755a577873595335775a47593d&fich=66+GP+PSD++Audi%c3%a7%c3%a3o+v%c3%a1rias+entidades+-+Legionella.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e5155525154433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e52766379387977716f754a5449775532567a63384f6a6279395155305176556d5678645756796157316c626e52764a5449775158566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a42546369346c4d6a424a626e4e775a585276636931485a584a68624355794d47526c4a544977526d6c75595737447032467a4c6e426b5a673d3d&fich=Requerimento+Audi%c3%a7%c3%a3o+do+Sr.+Inspetor-Geral+de+Finan%c3%a7as.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e5155525154433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e52766379387977716f754a5449775532567a63384f6a6279395155305176556d5678645756796157316c626e52764a5449775158566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a42546369346c4d6a424a626e4e775a585276636931485a584a68624355794d47526c4a544977526d6c75595737447032467a4c6e426b5a673d3d&fich=Requerimento+Audi%c3%a7%c3%a3o+do+Sr.+Inspetor-Geral+de+Finan%c3%a7as.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45461#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45513
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45626
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45626
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45618
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45619
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45303
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44414
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45469
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44431
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45645
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45717
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45743
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45268#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45268#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45721
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45732
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154361179/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%206-E%2F2021
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154361179/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%206-E%2F2021
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45722
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45722
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45697
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154946852/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%208-B%2F2021%2C
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45744
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/156296214/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2010-A%2F2021
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/156296214/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2010-A%2F2021


de atividade assistencial, no âmbito da pandemia da doença Covid-19). 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação do Projeto de Resolução n.º 853/XIV/2.ª (CDS-PP) que 

recomenda ao Governo que crie uma Via Verde Saúde, seguindo-se o debate dos Projetos de Resolução n.ºs 

903/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo a revisão estratégica dos programas curriculares para recuperação dos 

estudantes afetados pelos Estados de Emergência; e 905/XIV/2.ª (PAN) - Educação para a proteção e bem-estar 

animal, juntamente com o Projeto de Lei n.º 668/XIV/2.ª (PAN) - Assegura a dedutibilidade em sede de IRS das 

despesas com a aquisição ou reparação de computadores. 

O último ponto é dedicado ao debate do Projeto de Resolução n.º 913/XIV/2.ª (PEV) e dos Projetos de Lei n.ºs 

644/XIV/2.ª (PCP) e 667/XIV/2.ª (BE) relativos à contratação de profissionais precários na área da saúde. 

Realizam-se votações regimentais no final do debate. 

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=45635
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45709
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45711
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45739
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45631
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45737
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

