
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 4 MAIO 

COMISSÕES 

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 

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: 

9h00 - DARiACORDAR/Zero Desperdício; DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; Ordem dos 

Nutricionistas; Federação Minha Terra; APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição;  

11h00 - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

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

procede à audição de Nuno Espírito Santo (BES, FinSolutia). 

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

Mobilidade e dos Transportes [requerimento do BE]. 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede às seguintes audições: 

Sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) [requerimento do PSD] 

11H00 - Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Comissão de Acompanhamento da 

Gestão de Resíduos (CAGER); 

Sobre a poluição do rio Nabão [requerimento do PS] 

12h00 – Presidente da APA. 

Às 11h00, a Comissão de Cultura e Comunicação procede à audição dos membros indigitados para o Conselho de 

Administração da Rádio e Televisão de Portugal, Nicolau Santos, Presidente, Hugo Figueiredo, Vogal, e Ana Isabel 

Dias, Vogal. 

Às 12h00, a Comissão de Agricultura e Mar, no âmbito da discussão, na especialidade, do Projeto de Lei n.º 
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90/XIV/2ª (PAN) - Prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua 

proteção, procede à audição da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). 

Com início às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe, em audição, o 

Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, sobre o setor dos resíduos [requerimento 

do PSD]; o asfaltamento da Fonte da Telha [requerimento potestativo do PCP] e a poluição no estuário do Sado 

[requerimentos do PAN e do BE]. 

Às 14h30, a Comissão de Cultura e Comunicação recebe, em audição, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, para 

debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – PJL – Durabilidade e Garantia – Bens de Consumo procede à audição das 

seguintes entidades: 

Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável e Quercus (a confirmar). 

Às 15h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a Ministra 

da Justiça, Francisca Van Dunem, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Antunes, sobre as medidas para o Período de Transição da PAC e prioridades no setor agrícola e florestal para a 

Presidência Portuguesa da União Europeia [requerimento do PCP], prosseguindo a audição com o debate sobre a 

política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

Também às 15h00, a Comissão de Inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de 

Resolução procede à audição de Eduardo Stock da Cunha, antigo Presidente do Conselho de Administração do 

Novo Banco. 

Às 15h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto procede à audição do Movimento Nacional de 

Estudantes de Doutoramento, sobre a carta aberta dos representantes dos estudantes de doutoramento de 

instituições de ensino superior portuguesas [requerimento do BE]. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus procede à audição preparatória do Conselho Europeu, com o Ministro 

do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. 

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 do Presidente, Jorge 

Veloso, e dos Vice-Presidentes, Armando Vieira e Jorge Amador, da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). 

QUARTA-FEIRA,5 DE MAIO 
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PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, sobre Projeto de Urbanização da zona da Quinta 

dos Ingleses em Carcavelos, no concelho de Cascais, procede à audição das seguintes entidades: 

9h30 - Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses e Movimento Fórum por Carcavelos [requerimentos do PCP e 

do PAN]; 

10h30 – Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras [requerimento do PAN]; 

11h30 - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo – CCDRLVT [requerimentos do PCP e do PS (oral)]. 

Às 10h00, 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 

da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, “tendo em vista obter os devidos esclarecimentos sobre as 

razões que serviram de base para as alterações dos critérios de vacinação” [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

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

da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos 

da atualidade. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança procede à audição 

de Mário Andrade, do Sindicato dos Profissionais de Polícia. (a confirmar) 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas com Deficiência recebe, em audição, a Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas (ADFA). 

Às 15h00, a Reunião Plenária é dedicada à apreciação de diversas iniciativas relativas ao teletrabalho, ao direito à 

desconexão ou desligamento profissional e ao futuro do trabalho [Projetos de Lei n.ºs 745/XIV/2.ª (BE); 765/XIV/2.ª 

(PCP); 535/XIV/2.ª (PAN); 790/XIV/2.ª (NiCR); 791/XIV/2.ª  (NiCR); 797/XIV/2.ª (CDS-PP); 806/XIV/2.ª (PEV); 

808/XIV/2.ª (PS); 811/XIV/2.ª (PAN); 812/XIV/2.ª (PSD); e Projeto de Resolução n.º 1222/XIV/2.ª (PSD)]. 

Eventual votação no final do debate. 

QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

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

procede à audição de João Gama Leão, Presidente do Conselho de Administração da PREBUILD. 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com declarações políticas, prosseguindo com a apreciação da Proposta de 
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Lei n.º 81/XIV/2.ª (GOV) - Autoriza o Governo a estabelecer o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no 

território continental e define as suas regras de funcionamento. 

Votações regimentais no final do debate. 

SEXTA-FEIRA, 7 DE MAIO 

COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Agricultura e Mar, no âmbito da discussão, na especialidade, dos Projetos de Lei n.ºs 

487/XIV/1.ª (PAN) - Aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade 

social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar; 537/XIV/2.ª (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/2.ª (PEV) 

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

CAP – Confederação de Agricultores de Portugal; CNA – Confederação Nacional da Agricultura; CONFAGRI - 

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal; AJAP – Associação dos Jovens 

Agricultores de Portugal. (a confirmar) 

Às 15h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação realiza o 3.º debate do ciclo de debates "O impacto 

do Covid-19 e as desigualdades", sobre o "Impacto da Covid-19 na vida das mulheres – As violências contra as 

mulheres e a violência doméstica”. 
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