
 
SEMANA DE 14 A 17 DE JUNHO  DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO 

COMISSÕES 

A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede às seguintes audições: 

14h00 – Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) [requerimento da IL]  

Eduardo Feio, Presidente; Rui Velasco, Diretor da Direção de Serviços de Estudos, Avaliação e Prospetiva; e Sofia 

Henriques, Chefe do Gabinete Jurídico de Contencioso. 

16h30 – Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) para apresentação do respetivo plano de atividades e 

programação: 

Tânia Cardoso Simões, Duarte Nuno Silva e Ana Vieira da Mata, respetivamente, Presidente e vogais do Conselho 

de Administração da ANAC; Pedro Pisco Santos, Diretor da Direção Jurídica da ANAC. 

QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Saúde procede à audição da Liga Portuguesa de Bombeiros. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com Declarações políticas. O segundo ponto da agenda é dedicado ao debate 

da Petição n.º 199/XIV/2.ª – Concurso de mobilidade interna, da iniciativa de Sílvia Marlene e outros, e de diversas 

iniciativas sobre o mesmo tema [Projetos de Lei n.º 73/XV/1.ª (PCP); n.º 106/XV/1.ª (CH); Projeto de Resolução n.º 

80/XV/1.ª (BE)]. 

A reunião prossegue com o debate da Petição n.º 612/XIII/4.ª – Contra o fim da atual linha amarela do metro de 

Lisboa, da iniciativa de Margarida Quintela e outros, e de três Projetos de Resolução sobre o mesmo assunto [n.ºs 

69/XV/1.ª (BE); 52/XV/1.ª (PAN); e 84/XV/1.ª (PSD)]. 

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO 

PLENÁRIO 

A Reunião Plenária inicia-se às 10h00, com o debate do Projeto de Resolução n.º 55/XV/1.ª (PS) – Recomenda ao 

Governo que proceda à reativação da Comissão de Acompanhamento da Descentralização. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate de diversas iniciativas sobre o Regime jurídico de entrada, 
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permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, “Vistos Gold” e as autorizações de 

residência [Projetos de Lei n.ºs 4/XV/1.ª (BE); 109/XV/1.ª (PCP); 113/XV/1.ª (PAN); 114/XV/1.ª (PAN); 130/XV/1.ª 

(CH) e Projeto de Resolução n.º 78/XV/1.ª (PSD)]. 

Segue-se a apreciação de diversas iniciativas sobre o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais 

[Projetos de Lei n.ºs 68/XV/1.ª (CH); 42/XV/1.ª (PSD); 102/XV/1.ª (IL); 110/XV/1.ª (PCP); 116/XV/1.ª (PAN); 

117/XV/1.ª (PAN) e 123/XV/1.ª (BE)]. 

No último ponto da agenda procede-se ao debate de diversas iniciativas relativas ao arrendamento urbano [Projetos 

de Lei n.ºs 25/XV/1.ª (PCP); 118/XV/1.ª (BE); 119/XV/1.ª (BE); 128/XV/1.ª (PAN) e 131/XV/1.ª (CH)]. 

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2022 
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