
 
SEMANA DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições: 

9h00 - Federação Nacional do Médicos, “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];  

10h10 - ADIFA - Associação de Distribuidores Farmacêuticos, “sobre a rutura de medicamentos” [requerimento da 

IL]; 

11h20 - Sindicato Independente dos Médicos, sobre “a situação que está a ocorrer no Centro Hospitalar e 

Universitário do Algarve, designadamente na área de obstetrícia do Hospital de Portimão” [requerimento do PSD]. 

Às 10h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da CMVM - Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, no âmbito do Plano de Atividades. 

Às 10h00, a Comissão de Educação e Ciência ouve o Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre o relatório  

Estado da Educação 2021 (edição de 2022). 

A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local realiza  

as seguintes audições: 

10h00 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, sobre as cheias a [requerimento do 

PS];  

No âmbito do processo de aprovação da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV), ouve [requerimento do PSD]: 

10h45 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 

11h30 - Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo; 

12h15 - Comunidade Intermunicipal Beira Baixa. 

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

Economia e do Mar, António Costa Silva, sobre “processo de reprivatização da Efacec” [requerimento do PSD] e 

“execução das medidas do Governo relativas à Covid-19” [requerimento do PS]. 

Às 11h30, o Grupo de Trabalho-Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto promove uma audição 
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pública dos politécnicos sobre a Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto. 

Às 14h00, a Comissão de Saúde ouve o Conselho Diretivo da ACSS, “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]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 sendo a ordem do dia, fixada pelo PSD, dedicada à edução e debatidas as 

seguintes iniciativas: Projeto de Resolução n.º 434/XV/1.ª (PSD) - Recomenda ao Governo que adote um conjunto 

de medidas urgentes no setor da educação; Projeto de Lei n.º 564/XV/1.ª (PSD) - Alteração da Avaliação externa das 

Aprendizagens: introdução de provas de aferição nos 4.º e 6.º ano; e os Projetos de Resolução n.ºs 454/XV/1.ª (PSD) 

- Desburocratizar: devolver os professores ao Ensino; 455/XV/1.ª (PSD) - Para uma maior abrangência do número 

de alunos beneficiários da Ação Social Escolar e pela desburocratização na sua atribuição e 456/XV/1.ª (PSD) - Pelo 

reforço da eficácia, duração e financiamento das medidas de recuperação de aprendizagens desenvolvidas de modo 

autónomo pelas escolas públicas. 

Votações. 

QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Agricultura e Pescas e a Comissão do Ambiente e Energia 

ouvem o Comissário responsável pela pasta do Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginius Sinkevičius. 

Às 13h30, o Grupo de Trabalho-Habitação procede à audição da Associação Portuguesa de Promotores e 

Investidores Imobiliários [requerimento do CH]. 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve a Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. (a confirmar) 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com o debate de iniciativas sobre violência no desporto (Proposta de Lei n.º 

44/XV/1.ª (GOV) e Projetos de Lei n.ºs 539/XV/1.ª (CH) e 545/XV/1.ª (PCP)). 

Segue-se o debate de diversas iniciativas relativas à adoção (Projetos de Lei n.ºs 484/XV/1.ª (BE); 507/XV/1.ª (PCP); 

508/XV/1.ª (PCP); 529/XV/1.ª (CH); 534/XV/1.ª (PAN); 537/XV/1.ª (L); 541/XV/1.ª (IL) e Projeto de Resolução n.º 

440/XV/1.ª (PAN)). 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação de iniciativas sobre portagens (Projeto de Resolução n.º 

403/XV/1.ª (PSD) e Projetos de Lei n.ºs 542/XV/1.ª (CH); 548/XV/1.ª (PCP); 549/XV/1.ª (PCP); 550/XV/1.ª (PCP); 

551/XV/1.ª (PCP); 552/XV/1.ª (PCP); 553/XV/1.ª (PCP); 554/XV/1.ª (PCP); 555/XV/1.ª (PCP); 556/XV/1.ª (PCP); 

557/XV/1.ª (PCP)). 
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Por fim procede-se ao debate dos Projetos de Lei n.ºs 65/XV/1.ª (PCP) e 543/XV/1.ª (BE) que visam conferir força 

executiva às decisões condenatórias da ACT. 

SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a Reunião Plenária, com Debate sobre a situação na Ucrânia, proposto pelo PAR e que abrirá o 

debate. 

De seguida são debatidas a Proposta de Lei n.º 108/XIV/2.ª (ALRAM) -  Alargamento da carreira especial de 

enfermagem às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas - alteração ao Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de 

setembro; o Projeto de Lei n.º 527/XV/1.ª (CH) - Pela obrigatoriedade da existência de equipa de enfermagem 24 

horas por dia nos estabelecimentos prisionais e Projeto de Lei n.º 528/XV/1.ª (CH) - Pela obrigatoriedade da 

existência de um enfermeiro nos estabelecimentos de ensino pré-escolares e escolas do ensino básico e secundário. 

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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