
 

DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO 

COMISSÕES 

Às 15h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às Perdas Registadas pelo Novo Banco e Imputadas ao 

Fundo de Resolução efetua a audição de José Ramalho, antigo Administrador e antigo Presidente da Comissão 

Diretiva do Fundo de Resolução. 

TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO 

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 Vasco Pereira, antigo Diretor do Departamento de Supervisão Prudencial 

do Banco de Portugal, até junho de 2013. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação 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 das seguintes entidades: 

- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP); (a confirmar)  

- Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHRT); (a confirmar)  

- Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). 

Às 11h00, a Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, procede à audição 

do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), sobre “a não internalização do 

serviço de radiologia e sobre a violação em curso da lei laboral” [requerimento do BE]. 

Às 12h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e a Comissão de Trabalho e Segurança 

Social efetuam a audição da Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal da refinaria do Porto, “a propósito do seu 

anunciado encerramento”. (a confirmar) 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, a propósito da agregação dos sistemas municipais 

de águas e saneamento dos sete municípios na empresa Águas do Alto Minho, efetua, em conjunto, a audição das 

seguintes entidades [requerimento do BE]: 
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13h00 – Presidentes das Câmaras Municipais do Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves; de Caminha, Luís Miguel 

da Silva Mendonça Alves; de Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira; Ponte de Lima, Vitor Alves Mendes; de Valença, 

Manuel Lopes; de Viana do Castelo, José Maria Costa; e de Vila Nova de Cerveira, João Fernando Brito Nogueira 

15h30 – Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, José Furtado; Presidente não 

executivo do Conselho de Administração da empresa Águas do Alto Minho, Carlos Manuel Martins; Vogal executivo 

do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, Fernanda Maria de Sousa Machado. 

Às 15h00, a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição do Ministro da Administração Interna, Eduardo 

Cabrita [requerimento do PCP] e do Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, a 

propósito da situação ocorrida na Herdade da Torrebela [requerimentos do BE e PAN]. A audição prossegue com 

o Ministro do Ambiente e Ação Climática para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

procede à audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no âmbito da apreciação da 

Proposta de Lei n.º 68/XIV/2.ª (GOV) - Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e 

dos Projetos de Lei n.ºs 620/XIV/2.ª (PEV) - Procede à reposição de freguesias e 640/XIV/2.ª (BE) - Estabelece o 

regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. (a confirmar) 

A audição prossegue com a ANMP sobre o contributo dado relativamente ao processo de discussão e auscultação 

pública do Plano de Recuperação e Resiliência [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

Às 15h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos da atualidade. 

Às 16h00, Comissão de Assuntos Europeus procede à audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Santos Silva, para debater a política do ministério e outros assuntos de atualidade e ainda para avaliação 

das conclusões do Conselho Europeu dos dias 25 e 26 de março de 2021. 

À mesma hora, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Governador do Banco de Portugal, 

Mário Centeno, sobre o “fim das moratórias da Associação Portuguesa de Bancos (APB)” [requerimento do BE]. 

Ainda à mesma hora, a Comissão de Saúde realiza a audição do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

(INFARMED), sobre os “procedimentos de autorização de administração de novos fármacos” para tratamento da 

fibrose quística [requerimento do PSD]. 

Às 17h30, o Grupo de Trabalho - Técnico Auxiliar de Saúde efetua audição conjunta  da Associação Portuguesa dos 

Técnicos Auxiliares de Saúde (APTAS) e dos Peticionários da Petição n.º 1/XIV/1.ª – Criação da carreira de Técnico 

Auxiliar de Saúde, no âmbito da apreciação, na especialidade, dos Projetos de Lei n.ºs 485/XIV/1.ª (BE) - Cria e 
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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. 

QUARTA-FEIRA,31 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social procede à audição da Ministra da Saúde, Marta Temido, a 

propósito do incumprimento da lei do trabalho nos processos de transmissão de estabelecimento nos hospitais. 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe em audição o Presidente da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, a propósito do trespasse da concessão de seis barragens entre a 

EDP e o grupo Engie, [requerimento do PSD e PAN]. 

Às 10h30, 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 para o “Plano de Vacinação contra a Covid-19”, para prestar esclarecimentos sobre 

este Plano [requerimento do PSD]. 

Às 14h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate, com a presença do Governo, sobre a participação de Portugal 

na Cooperação Estruturada Permanente, seguindo-se declarações políticas. O ponto seguinte da agenda é 

dedicado à apreciação de diversas iniciativas conexas com a epidemia COVID-19 (Projetos de Resolução n.ºs 

949/XIV/2.ª (CDS-PP) e 970/XIV/2.ª (PAN); dos Projetos de Lei n.ºs 712/XIV/2.ª (PCP); 716/XIV/2.ª (PCP); 

717/XIV/2.ª (PCP); dos Projetos de Resolução n.ºs 979/XIV/2.ª (BE); 1038/XIV/2.ª (PCP); 1039/XIV/2.ª (PCP); 

1040/XIV/2.ª (PCP); 1041/XIV/2.ª (PCP) e 1051/XIV/2.ª (PEV). 

São debatidos de seguida os projetos de lei n.ºs 681/XIV/2.ª (PAN);  703/XIV/2.ª (BE); 735/XIV/2.ª (PEV); 737/XIV/2.ª 

(NiCR), juntamente com o Projeto de Resolução n.º 583/XIV/1.ª (CH) sobre a prática de tiro a animais criados em 

cativeiro. 

Segue-se o debate de diversas iniciativas relativas ao número de alunos por turmas e a outras medidas sobre 

estudantes e ensino (Projetos de Lei n.ºs 677/XIV/2.ª (PEV); 695/XIV/2.ª (BE); 738/XIV/2.ª (PCP); 739/XIV/2.ª (PCP); 

740/XIV/2.ª (PCP); dos Projetos de Resolução n.ºs 966/XIV/2.ª (PEV);  968/XIV/2.ª (PEV); 420/XIV/1.ª (CH); 

1108/XIV/2.ª (IL);  1109/XIV/2.ª (IL) e Petição n.º 126/XIV/1.ª ). 

Votações regimentais no final do debate. 

QUINTA-FEIRA, 1 DE ABRIL 
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COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às Perdas Registadas pelo Novo Banco e Imputadas ao 

Fundo de Resolução efetua a audição de Maria Luís Albuquerque, antiga Ministra das Finanças. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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