
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação efetua as seguintes audições [requerimentos do 

PSD e da IL]: 

10h30 – Presidente da Comissão Executiva da TAP, Ramiro Sequeira; 

14h00 – Presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho. 

Às 15h00, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas recebe, em audição, o Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, “sobre o tratamento de doentes residentes em Portugal 

com Covid-19 no estrangeiro” [requerimento do PSD] e para debater a política geral do Ministério e outros 

assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Defesa Nacional procede à audição do Ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Ainda à mesma hora, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto realiza uma audição pública dos 

representantes da comunidade educativa sobre o regime de autonomia, administração e gestão das escolas, no 

âmbito da apreciação dos Projetos de Lei n.ºs 190/XIV/1.ª (BE) e 192/XIV/1.ª (PCP) e do Projeto de Resolução n.º 

206/XIV/1.ª (PAN). 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições: 

15h00 - Fórum Nacional de Estudantes de Saúde e Conselho Nacional de Juventude “para apresentação das 

preocupações dos estudantes de Saúde no que toca ao seu acesso à vacinação contra a COVID-19”; 

16h00 - Entidade Reguladora da Saúde, “para esclarecimentos das regras a aplicar à transferência de doentes entre 

prestadores de cuidados de saúde” [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

Às 16h30, o Grupo de Trabalho – Acompanhamento Processo de Remoção do Amianto em Edifícios Públicos 

procede à audição conjunta da FNSTFP - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas 

e Sociais e da FENPROF - Federação Nacional dos Professores. 

Às 17h00, a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 
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doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social efetua a audição do Bastonário da Ordem dos 

Médicos Dentistas, Miguel Pavão. 

QUARTA-FEIRA,24 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

Às 10h00, o Grupo de Trabalho – Lei de Bases do Clima efetua a audição conjunta do Presidente do Conselho 

Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), do Painel Científico da Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas, do Presidente do Observatório Técnico Independente e da Coordenadora do 

Grupo de Trabalho Lei do Clima/CNADS. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro do 

Planeamento, Nelson de Sousa, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Saúde e 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 procedem à audição 

do coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, para prestar esclarecimentos sobre 

este Plano [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

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

de Esclerose Lateral Amiotrófica. (a confirmar) 

À mesma hora, a Subcomissão para a Igualdade e não Discriminação procede à audição da Inspetora-Geral da 

Administração Interna, Anabela Leitão Cabral Ferreira, com o objetivo de "conhecer a sua posição acerca dos 

critérios para o exercício da ação disciplinar no âmbito da PSP"  [requerimento do PCP]. (a confirmar) 

Também às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição de Luís 

Mendão, Presidente do Grupo de Ativistas em Tratamentos, no âmbito do plano de atividades da Subcomissão.  

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 conjunta de especialistas 

autores de análises matemáticas sobre a evolução da pandemia, recorrendo a modelos diferenciados: 

 - Carlos Antunes - Professor de Engenharia Geoespacial da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

especialista na análise e modelação de fenómenos físicos;  

-  João Seixas - Professor do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico (IST), membro do grupo de 

trabalho oficial do IST para análise da pandemia;  

- Jorge Buescu - Professor do Departamento de Matemática Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Vice-

presidente da European Mathematical Society (EMS);  
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- Henrique Silveira - Professor do Departamento de Matemática do IST, membro do grupo de trabalho oficial do 

IST para análise da pandemia. 

Às 15h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

procede à audição do Inspetor-Geral das Finanças, António Ferreira dos Santos, sobre questões relacionadas com a 

recusa de teletrabalho a vários funcionários públicos, ao contrário do que aconteceu no primeiro confinamento 

geral, em março de 2020  [requerimento do PSD]. 

QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 14h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

procede à audição da Associação de Estudos de Direito Regional e Local, no âmbito da apreciação da Proposta de 

Lei n.º 68/XIV/2.ª (GOV) - Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e dos Projetos 

de Lei n.ºs 151/XIV/1.ª (PCP) - Estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias Extintas, 620/XIV/2.ª (PEV) - 

Procede à reposição de freguesias e 640/XIV/2.ª (BE) - Estabelece o regime jurídico de criação, modificação e 

extinção de freguesias. (a confirmar) 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação da Declaração 

do Estado de Emergência no período de 16 a 30 de janeiro a de 2021, seguindo-se o debate sobre o pedido 

de autorização de renovação do Estado de Emergência. 

O ponto seguinte é dedicado à apreciação da Proposta de Lei n.º 72/XIV/2.ª (GOV) - Aprova a lei-quadro do estatuto 

de utilidade pública, seguindo-se o debate da Proposta de Lei n.º 73/XIV/2.ª (GOV) - Habilita o acesso a dados por 

parte de entidades públicas para a confirmação de requisitos de acesso ao «Programa Apoiar», em conjunto com 

o Projeto de Resolução n.º 983/XIV/2.ª (BE) - Ampliação do programa apoiar rendas. O último ponto da agenda é 

a apreciação da Proposta de Resolução n.º 19/XIV/2.ª (GOV) – Aprova o Acordo-Quadro entre a União Europeia e 

os seus Estados-Membros, por um lado, e a Austrália, por outro, assinado em Manila, em 7 de agosto de 2017. 

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 
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