
 
SEMANA DE 10 A 13 DE JANEIRO DE 2023 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO  

COMISSÕES 

A Comissão de Orçamento e Finanças realiza as seguintes audições: 

10h30 - Comissão Executiva da CGD, sobre o plano de encerramento de balcões da CGD [requerimento do PS];  

16h30 - Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, no âmbito do Plano de Atividades e ainda sobre o crédito 

à habitação [requerimento do PS]. 

Às 12h00, a Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR ouve a Comissão Independente 

de acompanhamento e fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública (CIMEC) sobre a análise e o ponto 

de situação do PRR. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias efetua as seguintes audições sobre a 

situação de migrantes Timorenses em Lisboa [requerimento do CH]: 

14h00 - Sónia Pereira, Alta-Comissária para as Migrações; 

15h00 - Fernando Silva, Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 

16h00 - Vasco Malta, Chefe de Missão da Organização Internacional para as Migrações Portugal. 

A Comissão de Assuntos Europeus efetua as seguintes audições: 

14h00 - Audição Pública sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia 2023; 

16h30 - Elisabeth Eklund, Embaixadora da Suécia em Portugal, relativamente às prioridades da Presidência sueca 

do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2023. 

Às 14h45, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas procede à audição do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, sobre os atrasos na rede consular [requerimento do PSD]. 

A partir das 14h45, decorre a Conferência no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos de lei sobre o 

ensino superior politécnico, organizada pela Comissão de Educação e Ciência. 

Às 15h00, a Comissão de Agricultura e Pescas recebe, em audição, o Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte 

Cordeiro: 

- No âmbito do cumprimento do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, e sobre a situação 

decorrente dos incêndios de 2022 [requerimento do PCP]; (a confirmar) 
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- Sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

A Comissão de Ambiente e Energia realiza as seguintes audições sobre o incumprimento dos limites legais e medidas 

para mitigar o ruído noturno pelo tráfego aéreo no Aeroporto de Lisboa [requerimentos do PAN e do PSD]: 

15h30 - ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável; 

16h30 - ANA – Aeroportos de Portugal. 

Às 15h30, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local procede à audição da 

ANAFRE, sobre a emissão de atestados de residência pelas Juntas de Freguesia [requerimento do CH]. 

Às 16h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve a Professora Isabel Pires de Lima, 

cooptada para membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. 

Às 18h00, a Comissão de Educação e Ciência ouve a Sociedade Estamos - Participações Imobiliárias, na sequência 

da nova apreciação na generalidade do Projeto de Resolução 250/XV/1 (L) -  Recomenda ao Governo a tomada de 

medidas urgentes de apoio ao alojamento de estudantes do ensino superior deslocados e de criação de residências 

universitárias em património subutilizado do Estado. 

QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A partir das 9h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve o Ministro da Cultura, Pedro 

Adão e Silva, sobre os concursos de apoio sustentado às artes 2023/2026 [requerimentos do PSD, PCP e BE] e ainda 

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

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições (requerimento do PSD): 

9h00 - Associação Oncológica do Algarve sobre a “deslocação dos doentes para Sevilha a fim de aí receberem 

cuidados de radiocirurgia”; (Videoconferência) 

10h00 - Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve sobre a “deslocação dos doentes para Sevilha 

a fim de aí receberem cuidados de radiocirurgia”. (a confirmar) 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão ouve Paula Salgado, Presidente do Conselho Diretivo 

do Instituto de Informática, sobre o ciberataque ao sistema informático do Instituto da Segurança Social 

(requerimento do PCP). 

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

Fomento sobre “atribuição dos fundos do Programa Consolidar” [requerimento do IL]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, tendo como ponto único da ordem de trabalhos o Debate com o Primeiro-

Ministro, sobre política geral. 
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QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve a Professora Maria João Antunes, Coordenadora do Grupo de 

Trabalho, constituído pelo Despacho conjunto das Ministras da Justiça e da Saúde n.º 6324/2020, para apresentar 

uma proposta de revisão da Lei de Saúde Mental. (a confirmar) 

Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais ouve a Associação Sindical de Chefias do 

Corpo da Guarda Prisional, sobre a situação vivida no sistema prisional [requerimento oral do PSD, apresentando na 

sequência do requerimento do PCP]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com o Debate sobre as prioridades da Presidência Sueca do Conselho da UE, 

com a participação do Governo. Segue-se o debate de iniciativas sobre várias matérias e, no ponto seguinte, são 

apreciadas diversas iniciativas sobre o preço de bens alimentares essenciais e doação de alimentos [Projetos de Lei 

n.ºs 235/XV/1.ª (PCP); 416/XV/1.ª (PAN); 417/XV/1.ª (PAN); 418/XV/1.ª (PAN); 423/XV/1.ª (BE) e 436/XV/1.ª (CH)]. 

SEXTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO 

PLENÁRIO 

A Reunião Plenária inicia-se às 10h00, sendo o primeiro ponto dedicado a debater iniciativas relativas ao 

abastecimento de água e saneamento (Projetos de Lei n.º 140/XV/1.ª (BE); 429/XV/1.ª (PCP); 440/XV/1.ª (L)). Segue-

se a apreciação da Petição N.º 226/XIV/2.ª - Da iniciativa da STAL, ANDAEP, ANDE, FENPROF, CNIPE e FNSTFPS - Não 

à transferência de competências para os municípios (municipalização) em Educação, juntamente com o Projeto de 

Resolução n.º 320/XV/1.ª (PCP) - Reversão do processo de transferência de competências para as autarquias na área 

da educação. De seguida é debatida a Petição N.º 21/XIV/1.ª - Da iniciativa do CIPSO - Grupo de Cidadãos PELOS 

Séniores de Odivelas - Pela construção de uma estrutura residencial sénior pública em Odivelas, em conjunto com 

os Projetos de Resolução n.º 304/XV/1.ª (BE); e 319/XV/1.ª (PCP). 

Por fim, é debatida a Petição N. º 62/XIV/1.ª - Da iniciativa da Associação Portuguesa de Musicoterapia - 

Reconhecimento da profissão do Musicoterapeuta em Portugal. 

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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