
 

DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JUNHO 

COMISSÕES 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve, no âmbito da apreciação na especialidade dos Projetos de 

Lei n.ºs 678/XIV/2.ª (PSD) – “Aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira 

não autorizada e defesa dos consumidores” e 781/XIV/2.ª (PS) – “Aprova um regime de prevenção da atividade 

financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores”, a ASF - Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, representada por  Eduarda Ribeiro, Diretora do Departamento de Política 

Regulatória, e Vicente Godinho, Diretor do Departamento de Autorizações e Registos. 

A Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de 

Resolução procede às seguintes audições: 

15h00 - Carlos Tavares, antigo Presidente da CMVM; 

17h00 - Gabriela Figueiredo Dias, Presidente do Conselho de Administração da CMVM. 

O Grupo de Trabalho – Técnico Auxiliar de Saúde efetua as seguintes audições, no quadro 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”: 

16h30 – Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais; 

17h30 – Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde (SITAS). 

TERÇA-FEIRA,8 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de Byron Haynes, Presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Novo 

Banco. 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Assuntos 

Europeus procedem à audição do representante de Portugal no Conselho de Administração da EUROPOL, 
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Veríssimo Santos Milhazes, tendo em vista a apresentação da sua perspetiva quanto às principais linhas de atuação 

da EUROPOL e o impacto das propostas de alteração ao Regulamento da Agência na sua atividade [requerimento 

do PS]. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição da IP – Infraestruturas 

de Portugal sobre a “modernização e eletrificação da Linha do Alentejo” [requerimento do PCP]. 

Às 14h00, 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 Task-Force para a 

promoção do "Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal" [requerimento do PSD]. (a 

confirmar) 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate de atualidade, requerido pelo PCP, sobre “Preparação do novo 

ano letivo”. Segue-se a apreciação da Proposta de Lei n.º 92/XIV/2.ª (GOV) – “Altera o Código de Processo Civil, as 

normas regulamentares do regime da propriedade horizontal, o regime dos procedimentos para cumprimento de 

obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do tribunal de 1.ª Instância e o 

Código do Registo Predial”. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate da Proposta de lei n.º 93/XIV/2.ª (GOV) – “Altera procedimentos 

relacionados com a emissão, a entrega e a utilização do cartão do cidadão” e do Projeto de Lei n.º 854/XIV/2.ª 

(PAN) – “Concretiza o direito ao cartão de cidadão para as pessoas em situação de sem abrigo”. No último ponto 

da agenda são apreciadas 4 Propostas de Resolução apresentadas pelo Governo, de aprovação de acordos 

internacionais (Propostas de Resolução n.ºs 21/XIV/2.ª; 22/XIV/2.ª; 23/XIV/2.ª; 24/XIV/2.ª). 

À mesma hora, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas 

ao Fundo de Resolução procede à audição de Fernando Ulrich, Presidente do Conselho de Administração do BPI. 

Às 17h00, a Comissão de Orçamento e Finanças efetua a audição da Diretora-Geral da Autoridade Tributária (AT), 

Helena Borges, por causa “do inquérito disciplinar aberto a um trabalhador da AT por ter elaborado, na sua 

condição de membro do Movimento Cultural Terras de Miranda, uma nota jurídica que alertava para a 

eventualidade de a EDP recorrer a mecanismos de planeamento fiscal agressivo para evitar o pagamento de 

impostos” [requerimentos do PAN e PSD]. 

Às 18h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação finaliza as audições “sobre o aumento dos 

despedimentos durante a pandemia de mulheres grávidas e de pais em licença parental” ouvindo Sara Casaca 

Ferreira, Vice-Presidente do Conselho Económico e Social [requerimento do PSD] 

QUARTA-FEIRA, 9 DE JUNHO 
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PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de Rafael Luís Mora, sócio de Nuno Vasconcelos. 

Às 10h00, a Comissão de Saúde efetua a audição do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS), sobre “o reconhecimento dos especialistas em física médica” [requerimento do BE]. 

Às 11h00, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve, no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2019, a 

Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim. 

Às 11h15, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição de Francisco 

Lima, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística, sobre a “transferência de dados pessoais 

para os Estados Unidos da América ou quaisquer países terceiros no quadro do Censos 2021, na sequência de 

contrato celebrado com uma empresa norte-americana” [requerimento do BE e do PSD]. (a confirmar) 

Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais efetua a audição de Horácio Firmino, 

Diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 

no âmbito do Plano de Atividades da Subcomissão. 

À mesma hora, 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. (a confirmar) 

Às 15h00, a Reunião Plenária tem como ponto único da agenda a apreciação do  Projeto de Lei n.º 859/XIV/2.ª (BE) 

- “Legaliza a canábis para uso pessoal”. 

Votações regimentais. 

À mesma hora, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas 

ao Fundo de Resolução procede à audição de Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP. 

SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO 

COMISSÕES 

A Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de 

Resolução procede às seguintes audições: 
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9h30 - Vitor Constâncio, antigo Governador do Banco de Portugal; 

15h00 - Mourinho Félix, antigo Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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