
 
SEMANA DE 8 A 10 DE FEVEREIRO 2023 DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 8 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 Associação Portuguesa de Hospitalização Privada; 

10h10 - Presidente da União das Misericórdias Portuguesas; 

11h20 - Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. 

A Comissão de Ambiente e Energia, ouve diversas entidades sobre tratamento de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos REEE [requerimentos do PS e PSD]:  

09h00 - ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável; 

10h00 - APOGER - Associação Portuguesa de Operadores de Gestão de Resíduos e Recicladores e AEPSA - Associação 

das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente; 

11h30 - ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos; E-Cycle - Associação de Produtores de Equipamentos 

Elétricos e Eletrónicos e Electrão - Associação de gestão de resíduos. 

Às 09h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação ouve o Ministro do Ambiente e da 

Ação Climática, Duarte Cordeiro, sobre “limitações e disrupções na travessia do Tejo por parte da Transtejo/Soflusa” 

[requerimentos do BE e do PCP], seguindo-se a audição sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. 

Às 10h00, a Comissão de Defesa Nacional ouve o anterior Ministro da Defesa Nacional e atual Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o atual Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, no 

âmbito do alegado esquema de corrupção que envolveu, entre outras, as obras de reabilitação do Hospital Militar 

de Belém, em razão da existência de diversas questões que ficaram por esclarecer após a realização do debate de 

urgência em reunião plenária de 20 de dezembro de 2022 [requerimento do PSD]. 

À mesma hora, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da Agência de Gestão da Tesouraria e da 

Dívida Pública – IGCP, no âmbito do Plano de Atividades. 
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Às 10h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto realiza a audição do Conselho de 

Administração da Rádio e Televisão de Portugal, nos termos do respetivo estatuto. 

Às 10h00, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local recebe, em audição, o 

Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Campolargo. 

Às 12h00, o Grupo de Trabalho-Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto efetua a audição da 

Federação Académica do Desporto Universitário – FADU. 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens procede à audição 

do IAVE - Instituto de Avaliação Educativa. 

Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais ouve Fernando da Silva Gonçalves e Pedro 

Martins Gonçalves, respetivamente, Presidente e Secretário da Direção do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral 

da Reinserção e Serviços Prisionais,  sobre a situação vivida no sistema prisional e de reinserção social [requerimento 

do PCP]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com a  leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução 

sem promulgação do Decreto da Assembleia da República n.º 23/XV que "Regula as condições em que a morte 

medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal", seguido do Debate preparatório do Conselho 

Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. No ponto seguinte são debatidos diversos projetos de resolução 

com recomendações ao Governo sobre o mercado de carbono e cumprimento de disposições constantes da Lei de 

Bases do Clima (Projetos de Resolução n.ºs 395/XV/1.ª (PS); 212/XV/1.ª (PAN); 378/XV/1.ª (BE); 405/XV/1.ª (PAN) e 

406/XV/1.ª (PAN)). 

Segue-se a apreciação dos Projetos de Lei n.ºs 367/XV/1.ª (IL) -  Altera o Código de Processo Civil, clarificando a 

revisão de decisões administrativas estrangeiras e 499/XV/1.ª (L) - Admite o divórcio e separação de bens a cidadãos 

estrangeiros não residentes, casados ao abrigo da lei portuguesa e cuja legislação nacional não reconheça esse 

casamento. 

No ponto seguinte são debatidas diversas iniciativas sobre taxas de portagens e revisão dos contratos de PPP 

rodoviárias (Projetos de Lei n.ºs 464/XV/1.ª (PCP); 502/XV/1.ª (PAN) e Projetos de Resolução n.ºs 355/XV/1.ª (CH) e 

356/XV/1.ª (CH)). 

QUINTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve a FNAM - Federação Nacional dos Médicos. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 e tem como ponto único da agenda o Debate sobre política setorial, com o 

Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. 
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SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 8h45, a Comissão de Educação e Ciência recebe, em audição, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Elvira Fortunato, para prestar esclarecimentos sobre a decisão de reduzir o contingente de acesso ao ensino superior 

dos alunos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores [requerimento oral do PSD] e para prestar 

esclarecimentos sobre questões respeitantes ao acesso ao ensino superior [requerimento oral do PS]. 

Às 10h00, inicia-se a Reunião Plenária, com o debate da Proposta de Lei n.º 53/XV/1.ª (GOV) - Procede à 

concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais, juntamente com os 

Projetos de Lei n.ºs 498/XV/1.ª (L) - Proíbe a venda de bilhetes de lotarias e de lotaria instantânea nas estações e 

postos de correio e 504/XV/1.ª (PAN) - Clarifica aplicação de isenção de IVA, na importação, às pequenas remessas 

sem carácter comercial. 

Segue-se o debate de diversas iniciativas sobre o combate à desigualdade salarial, transparência nas remunerações 

e representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos das sociedades comerciais (Projetos de Lei n.ºs 

483/XV/1.ª (BE); 375/XV/1.ª (PAN); 500/XV/1.ª (L); e 505/XV/1.ª (CH)). 

O ponto seguinte é dedicado à apreciação do Projeto de Lei n.º 414/XV/1.ª (CH) - Determina a avaliação do 

custo/benefício e viabilidade financeira de todos os Observatórios, com vista a decidir sobre a sua manutenção ou 

extinção. 

Segue-se o debate da Petição n.º 8/XV/1.ª - Os docentes reclamam justiça, efetivação de nossos direitos e respeito 

pelo horário de trabalho, juntamente com iniciativas conexas (Projeto de Lei n.º 497/XV/1.ª (BE)) e Projetos de 

Resolução n.ºs 172/XV/1.ª (PCP) e 379/XV/1.ª (CH)). 

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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