
 
SEMANA DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

Às 10h30, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve, em conjunto, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde 

Mental, da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e da Sociedade Portuguesa de Psicanálise (a confirmar). 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias realiza as seguintes audições: 

14h00 - Associação Cultural Moinho da Juventude, sobre “a aquisição de nacionalidade por cidadãos nascidos em 

Portugal a quem esta não foi concedida” [requerimento do PCP]; 

15h00 - Representantes do SEF, da ACT, do ISS e da AT, “no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos e auxílio 

à imigração ilegal para exploração de trabalhadores imigrantes” [requerimento do PCP]. 

A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, sobre as “falhas de controlo aéreo”, realiza as 

seguintes audições: 

14h30 - ANA – Aeroportos de Portugal [requerimento do CH]; 

16h30 - ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil [requerimentos do CH e PSD]. 

A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local ouve o Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte: 

15h30 - No âmbito do processo de aprovação da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV) [requerimento do PSD]; 

16h15 - Sobre as cheias [requerimento do PSD]. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, 

Tiago Antunes, sobre assuntos da atualidade, seguida da audição após o Conselho Europeu especial de 9 e 10 de 

fevereiro de 2023. 

Às 17h00, a Comissão de Ambiente e Energia recebe, em audição, o Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, 

sobre “as condições políticas para o exercício de funções” [requerimento do PSD]. 

QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições: 
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9h00 - APIEM - Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos “sobre a rutura de 

medicamentos” [requerimento oral da IL];  

10h10 - Diretor Executivo do SNS “sobre a reorganização dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, na 

região de Lisboa e Vale do Tejo, da reorganização dos serviços de urgência de Psiquiatria a nível nacional e da 

reorganização dos serviços de urgência geral” [requerimento do PCP]; 

11h20 - Diretor Executivo do SNS “para obter esclarecimentos quanto à falta de profissionais em cada entidade de 

saúde que integra o SNS, o programa previsto pelo Governo para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais 

em falta e valorizar as suas carreiras” [requerimento do PCP]. 

Às 9h00, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local ouve a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade, seguida da audição 

sobre Coesão Territorial - interior do País [requerimentos do PS e do PSD]. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão procede à audição do Secretário de Estado do 

Trabalho, Miguel Fontes, sobre os vínculos precários dos formadores do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e a contratação de novas prestações de serviços [requerimento do BE]. 

Às 10h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, no âmbito do Plano de Atividades. 

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

da Administração Interna, José Luís Carneiro, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição da ANACOM, sobre 

“os anunciados aumentos de tarifas das Telecomunicações e dos CTT” [requerimento do PCP]. 

Às 11h30, o Grupo de Trabalho-Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto promove uma audição 

pública das universidades no âmbito Grupo de Trabalho sobre a Integridade, Igualdade e Combate à Violência no 

Desporto. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, sendo a ordem do dia fixada pelo PCP, dedicada à apreciação do Projeto de 

Lei n.º 452/XV/1.ª (PCP) - Regime extraordinário de proteção da habitação própria face ao aumento dos encargos 

com o crédito à habitação. 

Após o Plenário, o Grupo de Trabalho – Habitação ouve, “sobre os problemas no setor da habitação”, a Associação 

Nacional de Proprietários e a Associação Portuguesa de Inquilinos (a confirmar) [requerimento do CH]. 

QUINTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO 
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Às 15h00, inicia-se a reunião plenária, com Declarações políticas. Segue-se o debate da Petição n.º 27/XV/1.ª - Da 

iniciativa MulherEndo-Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose - Estratégia Nacional de 

Combate à Endometriose e Adenomiose, em conjunto com diversas iniciativas conexas [Projetos de Lei n.ºs 

540/XV/1.ª (IL); 544/XV/1.ª (BE) e Projetos de Resolução n.ºs 326/XV/1.ª (PAN); 340/XV/1.ª (PAN);  341/XV/1.ª (PAN); 

342/XV/1.ª (PAN); 393/XV/1.ª (CH); 425/XV/1.ª (IL); 430/XV/1.ª (L); 433/XV/1.ª (PCP); 437/XV/1.ª (PS)]. 

SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição Federação Nacional dos 

Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a situação vivida no sistema prisional e de 

reinserção social (a confirmar) [requerimento do PCP]. 

Às 10h00, inicia-se a reunião plenária, com o debate da Proposta de Lei n.º 35/XV/1.ª (GOV) - Altera o regime de um 

conjunto de benefícios fiscais. Segue-se a apreciação de diversas iniciativas sobre a taxação barragens e centrais 

produtoras de energia [Projetos de Resolução n.ºs 414/XV/1.ª (PS); 416/XV/1.ª (PAN) e 428/XV/1.ª (L) e Projetos de 

Lei n.ºs 492/XV/1.ª (BE) e 521/XV/1.ª (PCP)]. 

No ponto seguinte da agenda são analisados o Projeto de Resolução n.º 366/XV/1.ª (CH) - Pela dignificação do 

Ministério da Agricultura e da atividade agrícola, juntamente com os Projetos de Lei n.ºs 538/XV/1.ª (PAN) e  

546/XV/1.ª (PCP). 

Segue-se o debate de diversas iniciativas de alteração à Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, bem como sobre matéria 

relativa aos assuntos europeus. 

Nos últimos pontos da agenda, sem tempo, estão em apreciação o Projeto de Lei n.º 413/XV/1.ª (PSD) - Procede à 

alteração dos limites territoriais entre a Freguesia de São Miguel do Mato e as Freguesias de Fermedo, Tropeço e 

Escariz do concelho de Arouca e o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia da República para 2023. 

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2023 
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