
 

DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MAIO 

COMISSÕES 

Às 15h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de Luís Filipe Vieira, Presidente do Conselho de Administração da 

Promovalor. 

TERÇA-FEIRA, 11 DE MAIO 

COMISSÕES 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e a Comissão de Trabalho e da Segurança 

Social procedem à audição da Autoridade para as Condições de Trabalho "a propósito da falta de fiscalização da 

Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto - Regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de 

passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica" [requerimento do BE]. 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação prossegue, às 12h00, com a audição da Federação 

de Sindicatos dos Transportes e das Comunicações "a propósito da falta de fiscalização da Lei n.º 45/2018" 

[requerimento do BE]. 

Às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição do Ministro do 

Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, para debater a política geral do Ministério e outros 

assuntos da atualidade. 

Às 14h30, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas recebe, em audição, o Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para apreciação da política geral do Ministério. 

À mesma hora, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados procede à audição do Secretário de Estado 

do Tesouro, Miguel Cruz, sobre o processo de criação e instalação da Entidade para a Transparência [requerimento 

do PS]. 

A Comissão de Agricultura e Mar, no âmbito da discussão, na especialidade, dos projetos de lei n.ºs 487/XIV/1ª 

(PAN) - Aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e 
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medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar; 537/XIV/2ª (PCP) - Consagra medidas de promoção do 

escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público 

simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e 

pecuária nacional e da agricultura familiar, combatendo o desperdício alimentar; e 544/XIV/2ª (PEV) - Inquérito 

nacional sobre o desperdício alimentar em Portugal, ouve as seguintes entidades: 

15h00 - Ordem dos Nutricionistas e Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); 

16h00 – Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. 

Às 15h00, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

efetua a audição da Presidente da CReSAP, Maria Júlia Neves Murta Ladeira [requerimento do PSD]. 

Também às 15h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e 

imputadas ao Fundo de Resolução procede à audição de Evgeny Kazarez, Presidente do Conselho de Administração 

da Nani Holdings SGPS, S.A. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus procede à audição do Deputado ao Parlamento Europeu Manuel 

Pizarro (PS) sobre a atualidade europeia. 

À mesma hora, 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 procede à audição conjunta da Direção- 

Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e da Agência para a Modernização Administrativa (AMA). 

QUARTA-FEIRA,12 DE MAIO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Presidente do Tribunal de Contas, José 

Tavares, na sequência do relatório da auditoria n.º 7/2021 “Financiamento público do Novo Banco” [requerimento 

do PS]. 

A partir das 10h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto realiza a audição pública “Os desafios 

da Educação Inclusiva no ensino superior”. 

À mesma hora, a Comissão de Saúde e 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 procedem à audição 

do Coordenador da Task-Force da Vacinação contra a Covid-19, “sobre o processo de vacinação contra a Covid-19” 

[requerimento do PSD].  

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e procede à audição ao Instituto da 
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Mobilidade e dos Transportes (IMT), "a propósito da falta de fiscalização da Lei n.º 45/2018" [requerimento do BE]. 

Às 13h30, o Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas com Deficiência recebe, em audição, a Federação Portuguesa 

de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD). 

Às 14h30, a Reunião Plenária inicia-se com o debate com o Governo sobre política geral, seguido dos debates sobre 

os instrumentos da governação económica da União Europeia, e preparatório do Conselho Europeu, com a 

participação do Primeiro-Ministro. 

QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h50, o Grupo de Trabalho – Saúde Mental procede à audição conjunta da Administração Regional de Saúde 

do Norte e da Administração Regional de Saúde do Centro, para "abordagem estratégica à Saúde Mental no 

contexto da pandemia da Covid-19". 

Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição de Manuel Cruz, Diretor 

do Serviço Regional de Psiquiatria Forense do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. 

Às 15h00, a Reunião Plenária tem como ponto único da agenda a Interpelação ao Governo, requerida pelo PSD, 

sobre o tema "Coesão Territorial". 

Votações regimentais. 

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

Fundo de Resolução procede à audição de Athayde Marques, ex-Vogal da Comissão de Acompanhamento do NB. 

Após a reunião plenária, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, a Secretária de Estado dos 

Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, após o Conselho Europeu informal do dia 8 de maio. 

SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação do Projeto de Lei n.º 691/XIV/2.ª (PS) - Reforça a proteção 

da pessoa segurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso ao crédito e contratos de seguros 

por pessoas que tenham superado riscos agravados de saúde, consagrando o “direito ao esquecimento”. O ponto 

seguinte é dedicado à apreciação do Projeto de Lei n.º 718/XIV/2.ª (PSD) - Altera o regime da propriedade 

horizontal, procedendo à octogésima alteração ao Código Civil, e à alteração ao Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de 

outubro com as alterações subsequentes. 
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Segue-se o debate do Projeto de Lei n.º 724/XIV/2.ª (BE) - Regime extraordinário de apoio à manutenção de 

habitação e espaços comerciais no período de mitigação e recuperação do SARS Cov-2 (6.ª alteração à Lei n.º 4-

C/2020, de 6 de abril), seguido do Projeto de Resolução n.º 914/XIV/2.ª (PEV) - Reforço das medidas de apoio aos 

idosos que vivem sozinhos ou isolados. 

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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