
 
SEMANA DE 1 A 3 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde, “no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação 

de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal”, procede 

às seguintes audições [requerimento do PS]:  

09h00 - Presidente da Competência em Emergência; (a confirmar) 

10h00 - Presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares; 

11h00 - Bastonário da Ordem dos Médicos. 

Às 10h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve o Conselho de Administração da Casa 

da Música, sobre a situação que se vive na Casa da Música [requerimento do BE]. 

Às 10h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a Ministra 

da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 11h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição da Comissão de 

Trabalhadores da NAV, sobre “segurança na operação de aeronaves civis” [requerimento do PCP]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com o debate do Inquérito Parlamentar n.º 6/XV/1.ª (CH) - Comissão 

parlamentar de inquérito à gestão da TAP e à utilização dos fundos públicos que lhe foram atribuídos, 

nomeadamente o pagamento de bónus e indemnizações aos titulares de cargos de gestão e administração da 

empresa e do Inquérito Parlamentar n.º 7/XV/1.ª (BE) - Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Tutela Política 

da Gestão da TAP. 

Segue-se a apreciação da Proposta de Lei n.º 56/XV/1.ª (GOV) - Estabelece o regime aplicável às start-ups e scaleups, 

altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de start-ups e empresas do setor da inovação 

e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial, do Projeto de Lei n.º 

503/XV/1.ª (PAN) - Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, com vista ao aprofundamento dos mecanismos de 

transparência e do Projeto de Lei n.º 506/XV/1.ª (CH) - Fomenta o regresso de portugueses emigrados que 

representem mão de obra qualificada e a contratação de jovens qualificados. 
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No último ponto da agenda são debatidas as duas Apreciações Parlamentares n.ºs 6/XV/1.ª (PSD) e 3/XV/1.ª (CH) ao 

Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto “Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde”. 

Às 17h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação sobre “a situação no serviço público 

de Transporte Fluvial” ouve as seguintes entidades: 

• - Comissão de Trabalhadores da Soflusa; (a confirmar) 

• - SIMAMEVIP - Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca; 

• - SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário; (a confirmar) 

• - STCFMM – Sindicato dos Transportes Costeiros, Fluviais e da Marinha Mercante; 

• - SITEMAQ – Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia; e 

• - SITRA – Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes. (a confirmar) 

QUINTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve o Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar da 

Ordem dos Médicos. (videoconferência). 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, tendo como único ponto da agenda declarações políticas. 

SEXTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Reunião Plenária inicia-se às 10h00, com apreciação da Proposta de Lei n.º 48/XV/1.ª (ALRAM) - Repõe a 

Eletricidade, o Gás Natural, Butano e Propano assim como introduz a prestação de serviços de acesso à internet na 

Lista 1 – Bens e Serviços sujeitos à taxa reduzida do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

Segue-se o debate da Petição n.º 251/XIV/2.ª - Da iniciativa de Fernando Miguel Silva Gonçalves e outros - Pela 

revisão das carreiras técnicas da DGRSP e criação da carreira única de técnico/a de reinserção, juntamente com os 

Projetos de Resolução n.ºs 67/XV/1.ª (PCP); 305/XV/1.ª (L); 352/XV/1.ª (BE); 390/XV/1.ª (CH). 

No ponto seguinte da agenda é debatida a Petição n.º 310/XIV/3.ª - Da iniciativa de Eduardo Bernardino e outros - 

Enfermeiros - Pelo direito do acesso à reforma com  pelo menos 55 anos de idade, em conjunto com os Projetos de 

Lei n.ºs 496/XV/1.ª (BE) e 501/XV/1.ª (CH) e com os Projetos de Resolução n.ºs  323/XV/1.ª (PAN) e 396/XV/1.ª (PCP). 

É de seguida debatida a Petição n.º 280/XIV/2.ª - Da iniciativa de Sónia Patrícia Barros de Sousa e outros - COVID-19 

- Contra a vacinação em massa de crianças e jovens, juntamente com o Projeto de Resolução n.º 392/XV/1.ª (CH). 

No último ponto da agenda,  é apreciada a Proposta de Lei n.º 50/XV/1.ª (GOV) - Inclui novas substâncias psicoativas 

na definição de droga. 
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Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 
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