
 
SEMANA DE 28 DE FEVEREIRO A 3 DE MARÇO 2023 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO 

COMISSÕES 

Às 12h00, a Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR efetua a audição da Comissão 

Nacional de Acompanhamento do PRR, sobre a análise e o ponto de situação do PRR. 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens efetua a audição da 

Equipa responsável pelo Sistema de monitorização da implementação do regime jurídico da Educação Inclusiva em 

Portugal. 

Às 14h00, inicia-se a Conferência Parlamentar “Ano Europeu da Juventude 2022: os jovens portugueses na Europa 

do século XXI”, organizada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. 

Às 15h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, a Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, sobre 

a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade e, ainda, sobre o processo de revisão do Regulamento 

da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA) [requerimento do PCP]. 

À mesma hora, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Ministro das Finanças, Fernando Medina, 

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

Às 14h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição da Administração 

do Metropolitano de Lisboa, sobre o “agravamento de custos no Metropolitano de Lisboa traçado e dúvidas face à 

localização das estações da extensão da linha vermelha” [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

Às 15h30, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local ouve a Ministra Adjunta e 

dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sobre a Jornada Mundial da Juventude 2023 [requerimento do 

CH]. 

QUARTA-FEIRA, 1 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições: 

9h00 - APIFARMA- Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, “sobre a rutura de medicamentos” 

[requerimento da IL]; 

10h10 - Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Carlos Caeiro Carapeto, sobre “a situação relativa à IVG no SNS” 
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[requerimento do PCP]. 

Às 10h00, o Grupo de Trabalho-Reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes 

desportivos profissionais ouve Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato dos Jogadores, no âmbito da discussão 

na especialidade do Projeto de Lei n.º 348/XV/1.ª (PS) - Aprova o regime específico relativo à reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação ouve a NAV Portugal – Navegação 

Aérea, sobre “falhas de controlo aéreo” [requerimentos do PSD, CH e PCP].  

Às 13h45, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição da Associação de Diretores 

e Adjuntos de Estabelecimentos Prisionais, representada por Luís António Vaz Couto,  Orlando Manuel de 

Figueiredo Carvalho e  João Manuel Couto Guimas, respetivamente Presidentes da Direção e da Assembleia Geral e 

Secretário da Direção, “sobre a situação vivida no sistema prisional e de reinserção social” [requerimento do PCP]. 

Às 14h00, a Comissão de Saúde ouve a Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, “para prestar esclarecimentos sobre o 

Balanço geral do trabalho desenvolvido; sobre o perfil do próximo Diretor Geral da Saúde; sobre o balanço e 

ensinamentos tirados da gestão da pandemia por Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Saúde 2021-2030” 

[requerimento da CH]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com Declarações Políticas, seguindo-se a apreciação  da Proposta de Lei n.º 

54/XV/1.ª (ALRAM) - Regula o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais, na Região 

Autónoma da Madeira, no domínio do estacionamento público. 

QUINTA-FEIRA, 2 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h30, o Grupo de Trabalho-Habitação ouve a Associação dos Inquilinos Lisbonenses. (a confirmar) 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve José Miguel Caldas de Almeida, Presidente do Lisbon Institute of 

Global Mental Health.  

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com o debate da Proposta de Lei n.º 59/XV/1.ª (GOV) - Transpõe as Diretivas 

(UE) 2022/211 e (UE) 2022/228 relativas a matéria de proteção de dados pessoais. Segue-se o debate do Projeto de 

Lei n.º 285/XV/1.ª (IL) - Elimina a Contribuição para o Audiovisual, baixando a fatura da eletricidade dos portugueses 

e do Projeto de Lei n.º 39/XV/1.ª (CH) - Altera a Lei que aprova o modelo de financiamento do serviço público de 

radiodifusão e de televisão no sentido de alterar as condições de cobrança da contribuição audiovisual. 

Depois são debatidas quatro iniciativas de alteração ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (Projetos de Lei n.ºs 

376/XV/1.ª (PCP); 146/XV/1.ª (BE); 584/XV/1.ª (PAN) e 591/XV/1.ª (CH)). 

No último ponto são debatidas diversas iniciativas de alteração ao regime das Custas Processuais (Projetos de Lei n.ºs 
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458/XV/1.ª (BE); 486/XV/1.ª (CH); 578/XV/1.ª (PCP); 579/XV/1.ª (L) e 586/XV/1.ª (PAN)). 

SEXTA-FEIRA, 3 DE MARÇO 

PLENÁRIO 

A Reunião Plenária inicia-se às 10h00 com o debate de diversas iniciativas e uma petição que alteram a legislação 

eleitoral bem como a organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas (Projeto de Lei n.º 

516/XV/1.ª (PS); Projetos de Resolução n.ºs 162/XV/1.ª (PS); 394/XV/1.ª (PS); 426/XV/1.ª (PS); Petição n.º 30/XV/1.ª; 

Projetos de Lei n.º 377/XV/1.ª (PSD); 398/XV/1.ª (PAN); 517/XV/1.ª (PAN); 518/XV/1.ª (PAN); 560/XV/1.ª (PSD); 

577/XV/1.ª (PCP); 581/XV/1.ª (L); 582/XV/1.ª (L); 583/XV/1.ª (L); 587/XV/1.ª (PAN); 589/XV/1.ª (CH)). 

No ponto seguinte são apreciadas iniciativas sobre risco sísmico (Projeto de Resolução n.º 466/XV/1.ª (PSD); Projetos 

de Lei n.º 580/XV/1.ª (L); 585/XV/1.ª (PAN); e 590/XV/1.ª (CH)). 

No último ponto da agenda, é discutido o Projeto de Resolução n.º 469/XV/1.ª (CH) - Constituição de uma Comissão 

Parlamentar Eventual para apurar e prevenir interferência política abusiva no sistema bancário português. 

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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