
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO 

COMISSÕES 

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

Resolução procede às seguintes audições: 

9h00 - Paula Gramaça, antiga Diretora do Departamento Compliance do Novo Banco; 

11h00 - Francisco Santos, antigo Diretor do Departamento Compliance do Novo Banco; 

15h30 - Daniel Santos, Diretor do Departamento de Recuperação de Créditos a Empresas. 

Às 10h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação realiza a audição “sobre o aumento dos 

despedimentos durante a pandemia de mulheres grávidas e de pais em licença parental” das seguintes entidades 

[requerimento do PSD]: 

- Carla Tavares, Presidente da Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE);  

- Maria Fernanda Campos, Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT);  

- Nuno Biscaya e Luis Henrique, Confederação Empresarial de Portugal;  

- Alexandra Freire, Confederação dos Agricultores de Portugal; 

- José Coutinho Viana, Confederação do Turismo de Portugal; e 

- Helena Leal, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do Secretário de 

Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, sobre a "falta de fiscalização da Lei n.º 45/2018" [requerimento do BE]. 

Também às 10h30, a Comissão de Trabalho e Segurança Social realiza a Audição Pública – Livro Verde Sobre o 

Futuro do Trabalho. 

A partir das 14h00, a Comissão de Cultura e Comunicação procede às seguintes audições:   

- Marco Galinha, Presidente do Conselho de Administração da Global Media, sobre a degradação laboral vivida no 

Grupo Global Media [requerimento do BE); 

- Maria Clara Frayão Camacho, José Manuel Varejão e Raquel Henriques da Silva, do Grupo de Projeto Museus no 

Futuro, para apresentação do relatório “Museus no Futuro” [requerimento do BE].  

https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/CPIPRNBIFR
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/CPIPRNBIFR
http://www.parlamento.pt/Documents/2021/maio/Requerimento-psd-audicao-diversas-entidades.pdf
http://data.dre.pt/eli/diario/1/154/2018/0/pt/html
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e6b4e465355395153433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e52766379387977716f6c4d6a4254544338314e69346c4d6a42535a58456c4d6a4243525355794d43306c4d6a4242645751754a544977544756704a54497756574a6c636935775a47593d&fich=56.+Req+BE+-+Aud.+Lei+Uber.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544a4451304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c314a6c6358566c636d6c745a57353062334d764d734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c304a464c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a544977516b556c4d6a427759584a684a5449775958566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a42546157354b6233496c4d6a426c4a544977545746795932386c4d6a424859577870626d68684c6e426b5a673d3d&fich=Requerimento+GP+BE+para+audi%c3%a7%c3%a3o+do+SinJor+e+Marco+Galinha.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544a4451304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c314a6c6358566c636d6c745a57353062334d764d734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c304a464c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a544977516b556c4d6a427759584a684a5449775958566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a4248636e5677627955794d47526c4a54497755484a76616d5630627955794d45313163325631637955794d4735764a544977526e563064584a764a5449774b7955794d48426c5a476c6b627955794d476c756447566e636d484470384f6a627955794d473576646d386c4d6a4270626e526c636e5a6c626d6c6c626e526c4c6e426b5a673d3d&fich=Requerimento+GP+BE+para+audi%c3%a7%c3%a3o+do+Grupo+de+Projeto+Museus+no+Futuro+%2b+pedido+integra%c3%a7%c3%a3o+novo+interveniente.pdf&Inline=true


A Comissão de Orçamento e Finanças ouve, no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º 

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

autorizada e defesa dos consumidores”; e do Projeto de Lei n.º 781/XIV/2.ª (PS) – “Aprova um regime de prevenção 

da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores”, as seguintes entidades:  

14h30 – Tiago Vilaça, Altino Osório e António Manuel Cunha, respetivamente, Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário da Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, ANICA; 

16h00 – João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Administração da ANACOM. 

Às 14h30, o Grupo de Trabalho – PJL – Durabilidade e Garantia – Bens de Consumo realiza as seguintes audições: 

- QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza; 

- Troca – Plataforma por um Comércio Internacional Justo; 

- DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ouve, no âmbito da apreciação na 

especialidade do Projeto de Lei n.º 706/XIV/2.ª (PS) – “Delimita as circunstâncias em que deve ser removido ou 

impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para 

alcançar tal resultado”, as seguintes entidades [requerimento do PSD e do BE]: 

15h00 - António Paulo Santos, Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores 

Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE); António Paulo Santos, Movimento Cívico Anti-Pirataria na Internet, 

MAPINET; Miguel Carretas, Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, AUDIOGEST; João Palmeiro, 

Associação Portuguesa de Imprensa, API; Nuno Oliveira e Rui Marques, Associação Portuguesa de Defesa de Obras 

Audiovisuais, FEVIP; Carlos Eugénio, Gestão de Conteúdos dos Media, CRL, VISAPRESS; Pedro Mota Soares, 

Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, APRITEL; 

17h00 - Ana Ramalho, Google Portugal; Eduardo Santos, Defesa dos Direitos Digitais-D3; Luís Neto Galvão, 

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, APDSI; e Tiago Carrondo, Associação 

Nacional para o Software Livre. 

Às 15h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, o Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, 

sobre a situação da empresa Arsenal do Alfeite [requerimento do PSD]. 

À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, 

para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade e, de seguida, a propósito do processo 

de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário do Algarve [requerimento do PSD]. 

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 as seguintes audições: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110312
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110312
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110639
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110386
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449774d693743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c32595355794d46684a566939535a5845754a5449775a47386c4d6a42515530517555455247&fich=Req.+do+PSD.PDF&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d304e4554693942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637938794c734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d474677636d567a5a573530595752764a54497763475673627955794d456479645842764a54497755474679624746745a5735305958496c4d6a426b627955794d464254524355794d43306c4d6a427759584a684a5449775958566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a424e5255596c4d6a427a62324a795a5355794d47456c4d6a427a6158523159634f6e77364e764a5449775a47456c4d6a426c625842795a584e684a54497751584a7a5a573568624355794d4752764a5449775157786d5a576c305a5335775a47593d&fich=Requerimento+apresentado+pelo+Grupo+Parlamentar+do+PSD+-+para+audi%c3%a7%c3%a3o+do+MEF+sobre+a+situa%c3%a7%c3%a3o+da+empresa+Arsenal+do+Alfeite.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e304e4254533942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793951553051764d734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c314a6c6358566c636d6c745a573530623138794d444978587a4179587a45794c5355794d4746795a57456c4d6a427459584a70626d68684a54497763484a766447566e615752684a5449775957786e59584a325a5335775a47593d&fich=Requerimento_2021_02_12-+area+marinha+protegida+algarve.pdf&Inline=true


15h00 - Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); 

16h00 - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) 

e da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca. (a confirmar) 

Às 15h30, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas procede à audição de António Jorge 

Duarte Rebelo de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da SOFID - Sociedade para o Financiamento do 

Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, S.A. 

A Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto efetua as seguintes audições sobre reivindicações dos 

trabalhadores científicos [requerimento do PCP]: 

15h30 - Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e Federação Nacional de Professores (FENPROF); 

17h00 - Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus procede à audição da Deputada ao Parlamento Europeu Cláudia 

Monteiro de Aguiar (PSD) sobre a atualidade europeia.  

O Grupo de Trabalho – Técnico Auxiliar de Saúde procede às seguintes audições, no âmbito 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”: 

18h30 – Associação de Trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde; (a confirmar) 

19h30 – Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. (a confirmar) 

QUARTA-FEIRA,26 DE MAIO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde efetua as seguintes audições “sobre despacho do Governo que está a fazer com que doentes 

oncológicos percam o direito ao atestado multiuso e consequentes benefícios” [requerimento do BE]:  

10h00 - Liga Portuguesa Contra o Cancro; e 

11h00 - Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. 

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

Resolução procede às seguintes audições: 

9h00 - Carlos Brandão, Diretor do Departamento de Risco Global; 

11h00 - Nelson Martins, antigo Diretor do Departamento de Auditoria Interna. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f454e46513070454c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c7a4c43716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c32595338794e5355794d43306c4d6a42535a5846315a584a70625756756447386c4d6a42515131416c4d6a41744a54497751554a4a517955794d455a46546c42535430596c4d6a424e51315246557935775a47593d&fich=25+-+Requerimento+PCP+-+ABIC+FENPROF+MCTES.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45187
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45405
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c304a464c7a59354a544977556d5678645756796157316c626e52764a544977516b556c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a424d55454e444a5449775a5355794d464e6c59334a6c644d4f68636d6c764a5449775a47556c4d6a4246633352685a47386c4d6a426b62334d6c4d6a424255334e31626e5276637955794d455a7063324e6861584d756347526d&fich=69+Requerimento+BE+Audi%c3%a7%c3%a3o+LPCC+e+Secret%c3%a1rio+de+Estado+dos+ASsuntos+Fiscais.pdf&Inline=true


A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território efetua as seguintes audições sobre a Estação 

Elevatória das Cochadas (EEC), Tocha, Cantanhede [requerimento do PSD]: 

10h00 - Presidentes das Câmaras Municipais de Mira e de Cantanhede, Raul José Rei Soares de Almeida e Helena 

Teodósio, respetivamente; 

11h00 - Presidente das Águas do Centro Litoral (a confirmar) 

Às 11h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição conjunta de 

Francisco Miguel Garcia Gonçalves de Lima, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística 

[requerimentos do BE e do PSD] (a confirmar), e de Filipa Pires Urbano da Costa Calvão, Presidente da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) [requerimento do PSD], sobre 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 e posteriormente suspenso por deliberação da CNPD. 

Às 15h00, a ordem do dia da Reunião Plenária, requerida pelo BE, é dedicada à apreciação do Projeto de Lei n.º 

839/XIV/2.ª (BE) – “Reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração 

laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como 

gerentes, administradores e diretores”, e dos Projetos de Resolução n.ºs 744/XIV/2.ª (BE) – “Pelo combate à 

precariedade e promoção da formação e qualificação profissional do trabalho agrícola” e 1273/XIV/2.ª (PEV) – 

“Reforço de meios para combater a exploração laboral” 

Às 17h30, 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 

de José Boavida, Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), sobre o acesso 

generalizado aos testes rápidos de antigénio para a população portuguesa [requerimento do BE]. (a confirmar)  

Após Plenário, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da 

Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sobre a situação dos trabalhadores da Escola Pública e a preparação do 

próximo ano letivo [requerimento do PCP]. 

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h50, o Grupo de Trabalho – Saúde Mental procede à audição das Administrações Regionais de Saúde do 

Alentejo e do Algarve sobre a “abordagem estratégica à Saúde Mental no contexto da pandemia da Covid-19. (a 

confirmar) 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4251553051764e54596c4d6a4248554355794d464254524355794d43306c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a425759584a7059584d6c4d6a426c626e52705a47466b5a584d6c4d6a416c4d6a41744a544977566d4673595355794d464a6c595777756347526d&fich=56+GP+PSD+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+Varias+entidades++-+Vala+Real.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449774d693743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c32595355794d46684a566939535a5846315a584a70625756756447386c4d6a4248554355794d4752764a544977516b557555455247&fich=Requerimento+GP+do+BE.PDF&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449774d693743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c32595355794d46684a566939535a5845754a54497755464e454a544977545556514a54497751303551524355794d47556c4d6a424a546b556c4d6a426a62323530636d4630627955794d474e736233566b5a6d7868636d55756347526d&fich=Req.+PSD+MEP+CNPD+e+INE+contrato+cloudflare.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d554e425130524d52793942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449774d693743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c32595355794d46684a566939535a5845754a54497755464e454a544977545556514a54497751303551524355794d47556c4d6a424a546b556c4d6a426a62323530636d4630627955794d474e736233566b5a6d7868636d55756347526d&fich=Req.+PSD+MEP+CNPD+e+INE+contrato+cloudflare.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110804
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110804
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45436
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110809
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c304a464c7a59784a544977556d5678645756796157316c626e52764a544977516b556c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a426a6232357164573530595355794d47567564484a6c4a5449775130564254554e50566b6c454d546b6c4d6a42445579776c4d6a426b62334d6c4d6a4277636d397462335276636d567a4a5449775a47456c4d6a42775a585270773666446f32386c4d6a426e5a57356c636d4673615870685a47386c4d6a426b62334d6c4d6a42305a584e305a584d6c4d6a42797736467761575276637935775a47593d&fich=61+Requerimento+BE+Audi%c3%a7%c3%a3o+conjunta+entre+CEAMCOVID19+CS%2c+dos+promotores+da+peti%c3%a7%c3%a3o+generalizado+dos+testes+r%c3%a1pidos.pdf&Inline=true
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Às 15h00, a ordem do dia da Reunião Plenária, requerida pelo CDS-PP, é dedicada à apreciação  do Projeto de 

Resolução n.º 1205/XIV/2.ª (CDS-PP) – “Recomenda ao Governo que submeta à Assembleia da República a 

anunciada reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)”. 

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

Fundo de Resolução procede à audição de João Pina Pereira, Presidente da GNB Gestão de Ativos. 

SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação de iniciativas legislativas sobre estacionamento e 

aparcamento de autocaravanas (Projetos de Lei n.os 770/XIV/2.ª (PCP); 776/XIV/2.ª (PEV); 784/XIV/2.ª (BE) e 

828/XIV/2.ª (PSD)), juntamente com a Petição n.º 197/XIV/2.ª - Da iniciativa de Sandra Santos e outros - Pela 

alteração do art. 50.º-A do Código da Estrada. 

Segue-se a apreciação do Projeto de Resolução n.º 870/XIV/2.ª (CDS-PP) – “Vale Farmácia - Alargamento do apoio 

às despesas com medicamentos para idosos carenciados”, juntamente com o Projeto de Lei n.º 35/XIV/1.ª (PCP) - 

Garante o acesso gratuito ao medicamento a utentes com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com 

carência económica. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado ao debate de iniciativas legislativas sobre avaliação de impacto ambiental e outros 

temas relacionados com o ambiente (Projetos de Lei n.ºs 709/XIV/2.ª (PAN); 801/XIV/2.ª (PAN); 821/XIV/2.ª (BE); 

845/XIV/2.ª (PCP); 846/XIV/2.ª (PCP); 848/XIV/2.ª (PEV); 850/XIV/2.ª (BE) e 185/XIV/1.ª (CH))”. 

Seguem-se a apreciação do Relatório Final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na 

atribuição de apoios, na sequência dos incêndios de 2017, na zona do Pinhal Interior e o debate sobre o relatório de 

progresso de escrutínio da atividade do Governo. 

O último ponto da agenda é dedicado à apreciação de iniciativas legislativas sobre a delimitação de freguesias 

[Projetos de lei n.ºs 619/XIV/2.ª (PSD); 621/XIV/2.ª (PSD); 627/XIV/2.ª (PSD); 653/XIV/2.ª (PSD); 743/XIV/2.ª (PSD); 

744/XIV/2.ª (PSD)]. 

Votações Regimentais. 

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

Resolução procede às seguintes audições: 

9h30 - Volkert Reig, Presidente da GNB Real Estate; 

15h30 - Paulo Vasconcelos, CEO da GNB Seguros de Vida. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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