
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

A Comissão de Cultura e Comunicação procede às seguintes audições: 

14h30 - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, “sobre o contrato-promessa celebrado com a Páginas 

Civilizadas Lda., empresa do Grupo Bel, para a venda de 22,35% da sua participação no capital social da Lusa - 

Agência de Notícias de Portugal S.A.” [requerimento do PS]; 

16h00 - Conselho Geral Independente da RTP, “no âmbito das declarações prestadas pelo Senhor Secretário de 

Estado do Cinema, Audiovisual e Media na audição realizada no passado dia 19 de janeiro, na Comissão de Cultura 

e Comunicação, sobre o processo de nomeação do novo Conselho de Administração da RTP” [requerimento do 

PSD]. 

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

da Justiça, Francisca Van Dunem, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas procede à audição do Ministro 

de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na sequência da 44.ª reunião da Comissão Bilateral 

Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América [requerimento do PS]. 

Também às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Ministro de Estado e das Finanças, 

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

À mesma hora, o Grupo de Trabalho - Acompanhamento Processo de Remoção do Amianto em Edifícios Públicos 

procede à audição conjunta da MESA - Movimento Escolas sem Amianto, da ZERO - Associação Sistema Terrestre 

Sustentável, da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza e do Projeto SOS Amianto (QUERCUS). 

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 realiza uma audição conjunta dos Presidentes 

do Conselho Diretivo do INFARMED, Rui Santos Ivo, e da APIFARMA, João Almeida Lopes.  

QUARTA-FEIRA,10 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 
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Às 9h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto realiza uma audição pública das entidades do 

desporto sobre a situação vivida em contexto de pandemia e as medidas necessárias para apoiar o setor 

[requerimento do PCP]. 

Às 9h30, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre apoios às famílias que devam acompanhar os seus filhos em virtude 

do encerramento de escolas [requerimento do PSD] e para debater a política geral do Ministério e outros assuntos 

de atualidade. 

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

Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, 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 Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais 

que ocorram no território nacional, Francisco Castro Rego, sobre o balanço das atividades realizadas pelo 

Observatório [requerimentos do PSD e do BE]. 

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

de Esclerose Múltipla. (a confirmar) 

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 - Fernando Maltez, Diretor do Serviço de infeciologia do Hospital Curry Cabral; António Sarmento, Diretor 

do Serviço de infeciologia do Hospital de S. João; Patrícia Pacheco, Diretora do Serviço de infeciologia do Hospital 

Fernando da Fonseca; e Francisco George, Presidente da Cruz Vermelha; 

16h45 - Baltazar Nunes, Epidemiologista; Filipe Froes, Coordenador da Comissão de Trabalho de infeciologia 

respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e Coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos 

Médicos; António Silva Graça, Infeciologista e Germano de Sousa, Médico Patologista Clínico. 

Às 15h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação efetua a audição do indigitado para o 

cargo de Vogal da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Duarte Lopes da Silva. 

À mesma hora,  a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição da Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Antunes, sobre a “situação atual de poluição na bacia hidrográfica do Lis e da solução criada para a resolver” 

[requerimento do BE], sobre a “medida da eletricidade verde” [requerimento do PCP] e sobre a “reconstituição da 

Casa do Douro enquanto associação pública e de inscrição obrigatória” [requerimento do PCP]. 
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Ainda à mesma hora, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição conjunta 

dos Presidentes da Comissão Central de Trabalhadores da GALP e da Comissão Central de Trabalhadores da 

FIEQUIMETAL, sobre o encerramento da refinaria da GALP em Matosinhos [requerimento do PCP]. (a confirmar) 

Às 15h30, a Comissão de Defesa Nacional procede à audição das Força Nacionais Destacadas (FND) na República 

Centro-Africana. 

QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 14h00, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, a Vice-Presidente de Comissão Europeia, 

Dubravka Suica, relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa. 

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 8 a 14 de janeiro, seguindo-se o debate sobre o pedido de autorização de 

renovação do estado de emergência. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate da Proposta de Lei n.º 66/XIV/2.ª (GOV) - Altera matéria de 

benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, em conjunto com o 

Projeto de Lei n.º 615/XIV/2.ª (PSD) -  Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, clarificando os critérios de concessão 

de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Segue-se a apreciação da Proposta de Lei n.º 

67/XIV/2.ª (GOV) - Estabelece uma isenção de IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro da COVID-19 e vacinas contra a mesma doença e prestações de serviços, transpondo a Diretiva 

(UE) 2020/2020. Os pontos seguintes da agenda são dedicados à Proposta de Resolução n.º 16/XIV/2.ª (GOV) - 

Aprova o Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e o 

Japão, por outro, assinado em Tóquio, em 17 de julho de 2018 e ao Projeto de Lei n.º 608/XIV/2.ª (PS, PSD, BE, 

PCP, CDS-PP, PAN e PEV) - Ingresso extraordinário na carreira parlamentar de trabalhadores em cedência de 

interesse público, na AR, iniciada antes da entrada em vigor da Lei n.º 23/2011, de 20 de maio. 

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 
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