
 

DESTAQUES 

TERÇA -FEIRA,29 DE JUNHO 

COMISSÕES 

A Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, às 14h00, a Presidente da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, Gabriela Figueiredo Dias, e, às 16h30, a Presidente da Agência de Gestão de Tesouraria e da 

Dívida Pública, Cristina Casalinho, sobre a atividade daquelas instituições. 

QUARTA -FEIRA,30 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe as seguintes entidades, a propósito dos 

impactos ambientais e sociais da expansão das centrais fotovoltaicas [requerimento do PSD]: 

9h00 | Coligação C6 (ANP/WWF, FAPAS - Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens, GEOTA - Grupo de Estudos 

do Ordenamento do Território e Ambiente, LPN -Liga para a Proteção da Natureza, QUERCUS - Associação Nacional 

de Conservação da Natureza e SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves); 

10h30 | Associação Nacional dos Municípios Portugueses; 

11h30 | Direção-Geral de Energia e Geologia; 

              Agência Portuguesa do Ambiente; 

              Direção-Geral do Território. 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a Ministra 

de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, para debater a política geral das áreas que tutela.  

À mesma hora, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, 

sobre as atividades daquela instituição. 

Às 10h30, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas recebe, em audição, o Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre os esforços diplomáticos realizados no sentido de 

Portugal se manter na “Lista Verde” do Reino Unido como destino seguro para os cidadãos britânicos face à 

pandemia Covid-19 [requerimento do PSD] e a partilha de dados pessoais de manifestantes pela Câmara Municipal 

de Lisboa a autoridades estrangeiras [requerimento do PSD]. 
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À mesma hora, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro do 

Planeamento, Nelson de Souza, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade.  

Às 10h00, a Comissão de Saúde recebe, em audição, sobre "contratação e formação dos Técnicos 

de Emergência Pré-Hospitalar e condições de trabalho e da frota de ambulâncias" [requerimento do BE] as 

seguintes entidades: 

10h00 | STEPH - Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar; 

11h00 | Conselho Diretivo do INEM. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, a Comissão Especializada Permanente 

Interdisciplinar para a Natalidade (CEPIN) do Conselho Económico e Social, sobre a situação demográfica em 

Portugal, representada pelo Presidente, Manuel Lemos, e por Ana Drago, Coordenadora do Grupo de Trabalho 

Plurianual sobre a Situação Demográfica em Portugal e, às 11h00, o Grupo de Trabalho dedicado à conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar, constituído no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, 

representado pelo Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, para 

acompanhar o trabalho e monitorização, conhecer os estudos, pareceres ou relatórios efetuados pela CEPIN com 

vista à promoção da tomada de decisão a favor da família e da natalidade [requerimento do PSD]. 

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

Local recebe, em audição, o Presidente da Direção Executiva do Fundo de Apoio Municipal, Miguel Almeida, para 

apresentação do Relatório de Acompanhamento dos Programas de Ajustamento Municipal (PAM) referente 

ao segundo semestre de 2019. (a confirmar) 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência ouve a ATILGP - Associação de Tradutores e 

Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, 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”. (a confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a Reunião Plenária, com um agendamento do PCP, em que são apreciados os Projetos de Lei 

n.º 5/XIV/1.ª (PCP) - Reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os 

trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho), n.º 43/XIV/1.ª 

(PCP) - Consagra o direito a 25 dias de férias anuais (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova 

o Código do Trabalho), n.º 525/XIV/2.ª (PCP) -  Combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos 
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trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho) e n.º 

825/XIV/2.ª (PCP) - Altera o regime do despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de 

trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores (17.ª alteração à Lei 

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro que aprova o Código do Trabalho).  

Eventual votação no final do debate. 

Às 17h30, a Comissão de Saúde efetua a audição das associações indicadas pelos grupos parlamentares para 

integrarem o Conselho Nacional de Saúde: Acreditar-Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, ADEB 

– Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, Associação Nacional AVC, APN-Associação Portuguesa 

de Neuromusculares, PULMONALE-Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão e ANDAR-

Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide. 

Após a Reunião Plenária, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em 

audição o Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, sobre a situação do SIRESP [requerimento do PSD]. 

Ainda após a Reunião Plenária, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação realiza as 

seguintes audições sobre “a anunciada intenção da Altice de provocar o despedimento coletivo de 300 

trabalhadores” [requerimento do PCP]: 

Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT); 

Comissão de Trabalhadores do Grupo Altice; (a confirmar) 

Sindicato dos Engenheiros (SERS); (a confirmar) 

Sindicato de Quadros das Comunicações (SINQUADROS); 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT); (a confirmar) 

Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT); (a confirmar) 

Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV). 

Também após Plenário, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho recebe, em audição, a Confederação do Turismo de 

Portugal (CTP) no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas em discussão no Grupo de Trabalho. 

(a confirmar) 

QUINTA-FEIRA, 1 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe, em audição, às 9h00, Vera Eiró, 

personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e, às 13h30, Miguel Ramos Nunes, personalidade indigitada para o cargo 

de Vogal do Conselho de Administração da ERSAR. 
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Às 13h00, o Grupo de Trabalho – Comunicações Eletrónicas procede à audição, no âmbito da apreciação da 

Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª (Governo) - “Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva (UE) 

2018/1972, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas” das seguintes entidades: 

CIP – Confederação Empresarial de Portugal; 

APRITEL - Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. 

Às 13h50, o Grupo de Trabalho – Saúde Mental ouve o Colégio de Medicina Geral e Familiar sobre a "Abordagem 

estratégica à Saúde Mental no contexto da pandemia de Covid-19, profissionais e organização da resposta e 

outros assuntos que entendam por pertinentes trazer".  

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho recebe, em audição, a Confederação dos Agricultores de Portugal 

(CAP) no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas em discussão no Grupo de Trabalho. (a 

confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a Reunião Plenária com um Debate de Atualidade, requerido pelo PEV, sobre “Apanha de 

bivalves no Estuário do Tejo - questões ambientais, sociais e laborais”. 

Às 17h00, 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 realiza uma audição conjunta 

de especialistas sobre a evolução da pandemia. 

Após a Reunião Plenária, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em 

audição, a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Maria Filipa Pires Urbano da Costa 

Calvão, sobre a alegada partilha, pela Câmara Municipal de Lisboa, de informações por diversas representações 

diplomáticas acreditadas em Portugal sobre os dados pessoais de responsáveis pela organização de 

manifestações, autorizadas pelo município, relativas à situação política vivida nos países respetivos 

[requerimento do BE]. 

Ainda após a Reunião Plenária, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição 

de Ana Paula Vitorino, personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração 

da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). 

SEXTA-FEIRA, 2 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 09h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho recebe, em audição, a Federação de Sindicatos da Administração 

Pública (FESAP) no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas em discussão no Grupo de Trabalho. 

(a confirmar) 
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Às 10h00, a Reunião Plenária aprecia as seguintes iniciativas: 

Proposta de Lei n.º 13/XIV/1.ª (ALRAM) - Procede à alteração do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 394-B/84, de 26 de dezembro - Isenção das prestações de serviços efetuadas no 

exercício da profissão de médico-veterinário do pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA); 

Projeto de Lei n.º 882/XIV/2.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc)) - Harmoniza a taxa de IVA aplicável aos serviços médico-

veterinários; 

Proposta de Lei n.º 14/XIV/1.ª (ALRAM) - Procede à alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, e ao Decreto-Lei n.º 413/98, de 

31 de dezembro, na sua redação atual, que aprovou o Regime Complementar do Procedimento de Inspeção 

Tributária e Aduaneira - Pelo direito das Regiões Autónomas à receita fiscal de IRC resultante dos rendimentos 

obtidos no seu território; 

Proposta de Lei n.º 19/XIV/1.ª (ALRAM) - Pela garantia do financiamento das autarquias locais das Regiões 

Autónomas - Décima alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação; 

Proposta de Lei n.º 50/XIV/1.ª (ALRAM) - Aumento das deduções à coleta das despesas com educação e formação, 

por força da pandemia da COVID-19 - Procede à alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro; 

Proposta de Lei n.º 75/XIV/2.ª (ALRAM) - Inclusão das novas substâncias psicoativas na Lei de combate à droga. 

No final do debate, realizam-se votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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