
 
SEMANA DE 3 a 6 DE JANEIRO DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 3 DE JANEIRO 

COMISSÕES 

Às 16h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Conselho de Redação 

do Jornal de Notícias, sobre o arquivo deste órgão de comunicação social [requerimento do PS]. 

QUARTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Educação e Ciência recebe, em audição, o Ministro da Educação, João Costa, para debater 

a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Saúde recebe, em audição, a Comissão de Acompanhamento da Resposta em 

Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos, sobre a "eventual decisão de encerramento permanente de 

serviços de saúde hospitalares do SNS" [requerimento do PSD]. 

Às 11h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação recebe, em audição, a NAV Portugal 

- Navegação Aérea de Portugal, sobre "Operacionalidade do Aeroporto de S. Maria e disponibilidade de meios e 

recursos de apoio à Navegação Aérea nos Aeroportos dos Açores" [requerimento do PSD]. 

Às 11h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias recebe, em audição, o Ministro 

da Administração Interna, José Luís Carneiro, para apresentar as linhas orientadoras da estratégia Integrada de 

Segurança Urbana. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que tem início com o debate de urgência, requerido pelo PSD, sobre o tema 

"Situação política e a Crise do Governo", seguindo-se a apreciação da Petição n.º 250/XIV/2.ª – “Os enfermeiros com 

contrato individual de trabalho (CIT) solicitam igualdade em relação aos que têm contrato de funções públicas”, 

juntamente com projetos de lei do CH, do PCP e do BE sobre matérias conexas. O terceiro ponto é dedicado à 

apreciação de uma petição e de projetos de resolução do BE, do CH, do PCP, do PAN e do PSD sobre a preservação 

da Tapada das Necessidades. Segue-se a apreciação de iniciativas sobre o financiamento dos estabelecimentos de 

ensino superior nas regiões autónomas. O último ponto é dedicado ao debate do Projeto de Lei n.º 231/XV/1.ª (PS) 

– Aprova a lei-quadro da atribuição da categoria das povoações. 

QUINTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO 
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PLENÁRIO COMISSÕES 

A Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, sobre a situação vivida no sistema prisional e de 

reinserção social, recebe, em audição: 

14h00 | Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional [requerimento do PCP] (a confirmar). 

Após Plenário | Sindicato Independente do Corpo dos Guardas Prisionais [requerimento oral do PSD] (a confirmar). 

Às 15h00, tem início a reunião plenária com o debate da moção de censura n.º 2/XV/2 (IL) - Em defesa das 

instituições e pelo fim da degradação política, económica e social a que o Governo tem conduzido o País. 

SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO 

PLENÁRIO 

Às 9h00, inicia-se a reunião plenária, com o debate temático, requerido pelo PSD sobre o sector dos registos. Segue-

se a apreciação de uma proposta de lei do Governo relativa à defesa dos consumidores e de um projeto de lei do 

PAN sobre rotulagem ambiental dos produtos alimentares. De seguida procede-se ao debate sobre a Proposta de 

Lei n.º 32/XV/1.ª (GOV) – Autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que 

intervêm na operação de embarcações que navegam em vias interiores, para transposição das Diretivas (UE) 

2017/2397, 2020/12 e 2021/1233. O quarto ponto é dedicado ao Sistema de incentivos fiscais em investigação e 

desenvolvimento empresarial e matérias conexas, com a apreciação de projetos de lei do PSD, do BE, do PAN e do 

PCP. A finalizar, são debatidos o Projeto de Resolução n.º 102/XV/1.ª (CH) – Pela realização de um estudo actualizado 

sobre a caracterização das comunidades ciganas residentes em Portugal  e o Projeto de Lei n.º 430/XV/1.ª (PAN) – 

Aprova medidas de combate à discriminação de cidadãos estrangeiros, alterando diversos diplomas.  

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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