
 

DESTAQUES 

QUARTA -FEIRA,7 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Saúde procede à audição da Ministra da Saúde, Marta Temido, para debater a política geral 

do Ministério e outros assuntos de atualidade.  

Às 9h30, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve o Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, sobre a política 

geral do Ministério e, ainda, sobre bloqueios na contratação de trabalhadores e na realização de investimentos 

[requerimento do PCP]. 

À mesma hora, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder 

Local procede à audição da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, 

sobre “atropelos aos direitos dos trabalhadores de empresas contratadas pelo Estado para a prestação de serviços” 

[requerimento do PCP] e para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

Às 10h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade.  

À mesma hora, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto procede à audição do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade.  

Também às 10h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho efetua a audição da Associação Portuguesa de Contact 

Centers (APCC), no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas sobre teletrabalho. (a confirmar) 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas com Deficiência procede à audição da ANDDI – Associação 

Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual. 

Às 15h00, a Reunião Plenária procede à apreciação das seguintes iniciativas apresentadas pelo Governo: Propostas 

de lei n.ºs 94/XIV/2.ª - Procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários; 97/XIV/2.ª - Altera a Lei-Quadro das 

Fundações; 99/XIV/2.ª - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos 

Estados-Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do 

mercado interno; e 100/XIV/2.ª - Autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da 
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atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. 

Seguem-se os debates sobre os Relatórios Anuais de Segurança Interna e do Provedor de Justiça. 

Após o Plenário, o Grupo de Trabalho – Comunicações Eletrónicas procede à audição da DECO – Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor, no âmbito da baixa à Comissão para nova apreciação da Proposta de Lei 

n.º 83/XIV/2.ª (GOV) – “Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva (UE) 2018/1972, que 

estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas”.   

Às 18h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação recebe, em audição, a Secretária de Estado dos 

Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, 

“sobre a não assinatura da carta aberta de repúdio pela aprovação de uma lei que discrimina a população LGTBI+ 

remetida ao governo da Hungria por treze Estados-membros da União Europeia” [requerimento do PAN].  

À mesma hora, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve Hélder Manuel Sebastião Rosalino, no âmbito da 

indigitação para o cargo de Administrador do Banco de Portugal. 

Às 18h00, a Comissão de Cultura e Comunicação procede às seguintes audições:  

- Joaquim Oliveira Caetano, Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, “sobre a situação de colapso no 

funcionamento do Museu Nacional de Arte Antiga” [requerimento do BE]; 

- Bernardo Alabaça, ex-Diretor-Geral do Património Cultural, para prestar esclarecimentos sobre a sua exoneração 

do cargo [requerimentos do PSD e do CDS-PP]. 

Após o Plenário, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Antunes, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

QUINTA-FEIRA, 8 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, o Grupo de Trabalho – Técnico Auxiliar de Saúde procede à audição da União Geral de Trabalhadores 

(UGT), no âmbito da apreciação, na especialidade, dos Projetos de Lei n.ºs 485/XIV/1.ª (BE) - Cria e regula a carreira 

de Técnico Auxiliar de Saúde e 568/XIV/2.ª (PAN) - Define os princípios gerais respeitantes ao exercício da profissão 

de Técnico Auxiliar de Saúde. 

Às 13h50, o Grupo de Trabalho – Saúde Mental ouve o Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental 

e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros, sobre a “abordagem estratégica à Saúde Mental no contexto da 

pandemia de Covid-19”. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho procede à audição da Frente Comum dos Sindicatos da 
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Administração Pública (FCSAP), no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas sobre teletrabalho. 

(a confirmar) 

Às 15h00, a ordem do dia da Reunião Plenária, inicia-se com o Debate sobre as prioridades da Presidência do 

Conselho da União Europeia pela Eslovénia, seguindo-se o Debate sobre o relatório anual enviado pelo Governo 

sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, «Portugal na União Europeia 

2020». 

Após o Plenário, a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia 

da Doença COVID-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social efetua a audição conjunta da Associação 

dos Inquilinos Lisbonenses e da Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal. (a confirmar) 

Às 18h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho procede à audição do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e 

de Entidades com Fins Públicos (STE), no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas sobre 

teletrabalho. (a confirmar) 

Às 18h30, a Comissão de Assuntos Europeus procede à audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Santos Silva, após o Conselho Europeu dos dias 24 e 25 de junho e para debater a política geral do 

Ministério. 

SEXTA-FEIRA, 9 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a agenda da Reunião Plenária inicia-se com a apreciação da Proposta de Lei n.º 103/XIV/2.ª (GOV) - 

Altera a Lei da Organização do Sistema Judiciário e o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais 

judiciais, seguindo-se o debate da Proposta de Lei n.º 104/XIV/2.ª (GOV) - Procede à reformulação das forças e 

serviços de segurança que exercem atividade de segurança interna, no quadro da reafetação de competências do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Votações regimentais. 

Às 14h30, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, o Ministro do Ambiente e Ação Climática, João 

Pedro Matos Fernandes, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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