
 

DESTAQUES 

QUARTA -FEIRA,16 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Cultura e Comunicação procede à audição das seguintes entidades sobre o novo Estatuto 

dos Profissionais da Cultura [requerimento do BE]: 

Plateia (Associação de Profissionais das Artes Cénicas); APR (Associação Portuguesa de Realizadores); REDE 

(Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea); APEAC (Associação Portuguesa de Empresários e Artistas 

de Circo); ECARTE XXI - Educação, Cultura e Arte para o Século XXI e PERFORMART (Associação para as Artes 

Performativas em Portugal).  

Às 9h30, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António 

Mendonça Mendes, por causa “do inquérito disciplinar aberto pela AT a um seu funcionário por participar no 

Movimento Cultural Terra de Miranda” [requerimentos do PAN e PSD]. (a confirmar)  

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – Comunicações Eletrónicas efetua a audição da Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM) no âmbito da 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 9h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de Carlos Tavares, antigo Presidente da CMVM - Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários. 

Às 10h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto efetua a audição dos representantes das forças 

de segurança (PSP e GNR) responsáveis pelo Programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho «Escola Sem Bullying. 

Escola Sem Violência», sobre a violência nas escolas [requerimento do BE]. (a confirmar) 

À mesma hora, a Comissão de Saúde recebe a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, «para prestar 

esclarecimentos sobre as metas, objetivos e calendários para a Rede Nacional de Cuidados Paliativos» 

[requerimento do CDS-PP]. 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território efetua as seguintes audições sobre as concessões 
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mineiras de caulino “Bouça da Guelha” e “Alvarães”: 

10h00 - Movimento dos Cidadãos do Vale do Neiva; Juntas de Freguesia de Alvarães de Vila de Punhe, de União de 

Freguesias de Barroselas e Carvoeiro e de Fragoso [requerimento do PSD]; 

11h30 - Câmaras Municipais de Barcelos e de Viana do Castelo [requerimento do BE];  

14h00 – Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente e João Bernardo, 

Diretor-Geral de Energia e Geologia [requerimento do BE]. 

Às 10h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

recebe a Presidente da CReSAP, Maria Júlia Neves Murta Ladeira, para apresentação do relatório de atividades 

relativo ao ano de 2020. 

Às 11h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição da Autoridade 

Nacional de Comunicações (ANACOM), para apresentação do respetivo plano de atividades e programação do seu 

desenvolvimento, bem como para prestar informações ou esclarecimentos sobre a sua atividade.  

Às 15h00, a Reunião Plenária tem como ponto único da agenda o debate sobre Política Setorial com o Ministro do 

Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. 

Às 15h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva da CGD. 

Após o Plenário, o Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas com Deficiência procede à audição da Liga Portuguesa 

de Desporto para Surdos (LPDS) sobre a sua atividade e os direitos das pessoas com deficiência em geral, e, em 

particular, no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º 402/XIV/1.ª (BE) - Procede à alteração 

da Lei n.º 89/99, de 5 de julho, que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua 

gestual  e dos Projetos de Resolução n.ºs 412/XIV/1.ª (PAN) - Pela regulamentação da profissão de intérprete de 

Língua Gestual Portuguesa e 422/XIV/1.ª (PEV) - Adoção de medidas com vista à concretização dos direitos das 

pessoas surdas e valorização da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. 

QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h50, o Grupo de Trabalho – Saúde Mental ouve a Ordem dos Psicólogos Portugueses, sobre a "Abordagem 

estratégica à Saúde Mental no contexto da pandemia de Covid-19" e outros assuntos. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho procede à audição da União Geral de Trabalhadores (UGT), no 

âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas sobre teletrabalho.  
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Às 15h00, a ordem do dia da Reunião Plenária, fixada pelo PSD, é sobre "Competitividade: Um desafio urgente para 

Portugal". O ponto seguinte é dedicado ao debate da Conta Geral do Estado 2019. 

Eventual votação no final do debate. 

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 da Direção-Geral da Saúde 

[requerimento do PSD].  

SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação procede à audiência do Grupo de Peritos contra o 

Tráfico de Seres Humanos (GRETA) do Conselho da Europa, a propósito do 3.º ciclo de avaliação da implementação 

em Portugal da Convenção do Conselho da Europa sobre a Ação contra o Tráfico de Seres Humanos. A delegação 

é composta por: 

- Francesco Curcio e Julia Planitzer, Membros do GRETA e peritos nomeados 

como relatores para avaliação de Portugal; 

- Petya Nestorova, Diretora do Secretariado da Convenção; 

- Daniela Ranalli, Jurista do Secretariado da Convenção. 

Às 10h00, a agenda da Reunião Plenária é dedicada à Interpelação ao Governo, requerida pelo CDS-PP, sobre 

“Gestão da pandemia, pós-estado de emergência. Os certificados de vacinação e a recuperação nas áreas da saúde, 

social e económica”. 

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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