
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

Às 14h30, a Comissão de Cultura e Comunicação recebe, em audição, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, para 

debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade e, ainda, sobre os resultados do Programa 

de Apoio a Projetos - Criação e Edição 2020 e o modelo de apoio às artes [requerimento do PCP]. 

À mesma hora, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

procede à audição da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, para 

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

Às 15h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Assuntos 

Europeus efetuam a audição do Comissário Didier Reynders, a propósito do primeiro Relatório sobre o Estado de 

Direito na União Europeia, publicado pela Comissão Europeia em setembro de 2020. 

Às 16h00, o Grupo de Trabalho - Acompanhamento Processo de Remoção do Amianto em Edifícios Públicos 

procede à audição da Comissão Técnica do IPQ (Instituto Português da Qualidade), CT-214 – Comissão Técnica do 

Amianto. 

QUARTA-FEIRA,3 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

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

Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, para debater a política geral do Ministério e outros 

assuntos de atualidade. 

Às 11h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias efetua a audição do Presidente 

do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, a propósito da Diretiva sobre os poderes 

hierárquicos dentro dessa magistratura [requerimento do DURP do IL].  

Às 11h30, 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 
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da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, “para prestar esclarecimentos sobre os critérios do Plano de 

Vacinação contra a COVID-19” [requerimento do PSD]. (a confimar) 

Às 12h30, a Comissão de Saúde, a Comissão de Trabalho e Segurança Social 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 efetuam a audição do Instituto da Segurança Social, sobre a vacinação nos lares 

de idosos [requerimento oral do PS]. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência procede à audição da ACAPO – Associação 

de Cegos e Amblíopes de Portugal. (a confirmar) 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho - Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica efetua uma audição 

com o Fórum Tecnologias da Saúde. 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate da Petição n.º 577/XIII/4.ª em que é solicitada a redução da 

idade da reforma para pessoas com deficiência, juntamente com os Projetos de Lei n.ºs 590/XIII/4.ª (PEV) e 

617/XIV/2.ª (PAN). Segue-se a apreciação da Petição n.º 44/XIV/1.ª, sobre a “reabertura” do Hospital Visconde de 

Salreu em conjunto com os Projetos de Resolução n.ºs 769/XIV/2.ª (BE); 828/XIV/2.ª (PCP); 836/XIV/2.ª (PEV) e 

842/XIV/2.ª (PSD) sobre a mesma questão. O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação da Petição n.º 

59/XIV/1.ª sobre o acesso dos sócios gerentes ao regime de lay-off e do Projeto de Lei n.º 635/XIV/2.ª (CDS-PP). 

Segue-se o debate de vários Projetos de Resolução sobre cuidados paliativos em Portugal [n.ºs 282/XIV/1.ª (CDS-

PP); 284/XIV/1.ª (CDS-PP); 253/XIV/1.ª (PCP); 256/XIV/1.ª (IL); 291/XIV/1.ª (BE); 304/XIV/1.ª (PSD)]. 

Os pontos seguintes são dedicados à apreciação do Projeto de Resolução n.º 780/XIV/2.ª (PAN) - Pela erradicação 

da mutilação genital feminina e do Projeto de Resolução n.º 857/XIV/2.ª (PEV) - Pela contratação de secretários 

clínicos e de assistentes operacionais para os cuidados de saúde primários. 

Realizam- se votações regimentais no final do debate. 

QUINTA-FEIRA, 4 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 da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Lino Maia, e do Presidente do 

Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos; 

15h45 - Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto e da Associação Nacional de 

Cuidadores Informais.  
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