
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO 

COMISSÕES 

A Comissão de Cultura e Comunicação efetua as seguintes audições sobre as respostas e medidas destinadas a 

proteger o setor cultural e criativo [requerimento do PSD]: 

9h00 - Associação Espetáculo - Agentes e Promotores Portugueses (AEAPP), Associação Promotores de 

Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST), Associação 

Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE), Ação Cooperativista de Apoio - Artistas, Técnicos e 

Produtores, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENASTE) e Associação 

Precários Inflexíveis; 

11h00 - Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), Associação Portuguesa de Museologia (APOM), ICOM 

Portugal - Conselho Internacional de Museus, Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de 

Portugal (ARP), Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação 

(BAD), Ordem dos Arquitetos e Acesso Cultura; 

14h00 - Associação Portuguesa de Realizadores e Argumentistas de Ficção (APRAF), Associação Portuguesa de 

Argumentistas e Dramaturgos (APAD), Associação de Produtores Independentes de Televisão (APIT), Associação 

de Produtores de Cinema e Audiovisual (APCA), Associação de Realizadores de Cinema e Audiovisuais (ARCA) e 

Associação Portuguesa de Técnicos do Audiovisual (APTA); 

16h00 - Associação de Produtores do Norte e Empresários Independentes do Audiovisual (APNEIA), Associação 

Portuguesa de Realizadores (APR), Associação Pelo Documentário (APORDOC), Movimento Pelo Cinema Português, 

Plataforma do Cinema e Agência da Curta Metragem. 

A Comissão de Saúde procede às seguintes audições sobre os “procedimentos de autorização de administração de 

novos fármacos para tratamento da fibrose quística” [requerimento do PSD]: 

15h00 - Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE; 

16h00 - Associação Portuguesa de Fibrose Quística e da Associação Nacional de Fibrose Quística. 

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

Fundo de Resolução ouve, em audição, Vitor Bento, antigo Presidente do Conselho de Administração do Novo 

Banco. 
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Às 15h30, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição do 

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos 

Fernandes, a propósito do trespasse da concessão de seis barragens entre a EDP e o grupo Engie [requerimento 

do BE]. 

A Comissão de Assuntos Europeus efetua as seguintes audições sobre a atualidade europeia: 

16h00 – Deputada ao Parlamento Europeu Sandra Pereira (PCP); 

17h00 – Deputada ao Parlamento Europeu Maria da Graça Carvalho (PSD). 

Às 16h00, a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição, no âmbito da discussão na especialidade dos 

Projetos de Lei n.ºs 476/XIV/1.ª (PAN) - Cria uma Unidade Especial de Salvação e Resgate 

Animal; 494/XIV/1.ª (Deputada não inscrita Cristina Rodrigues) - Procede à criação da Equipa Especial de Socorro 

Animal; e 501/XIV/1.ª (BE) – Prepara a proteção civil para o salvamento, resgate e socorro animal,  das seguintes 

entidades [requerimento do BE]: (a confirmar) 

- SOS Animal – Grupo de Socorro Animal de Portugal;  

- Associação Portuguesa de Busca e Salvamento;  

- LPDA – Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais;  

- SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana; 

- SNPC – Sindicato Nacional da Proteção Civil;  

- AGIF – Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais; 

- Emanuel Oliveira, técnico de fogo florestal, investigação de incêndios;  

- ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses [requerimento do PS].  

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 recebe, em audição, a Ministra da Saúde, 

Marta Temido, para análise da aplicação/implementação dos regimes jurídicos excecionais aprovados no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID-19 e das medidas regulamentares que as concretizam. 

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)  e 568/XIV/2.ª (PAN) ambos sobre a carreira de Técnico 

Auxiliar de Saúde:  

17h30 - Vítor Herdeiro, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS); (a 

confirmar) 

18h15 - Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). 

QUARTA-FEIRA,24 DE MARÇO 
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COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre  a TAP e a Groundforce [requerimentos do CDS-PP e do 

BE]  sobre “a componente da habitação no Plano de Recuperação e Resiliência” [requerimento do BE] e  sobre “o 

processo de alienação e do contrato de promessa de compra e venda dos terrenos da antiga estação ferroviária da 

Boavista pela Infraestruturas de Portugal ao El Corte Inglés, no Porto” [requerimento do BE]. 

A Comissão de Cultura e Comunicação efetua as seguintes audições sobre as respostas e medidas destinadas a 

proteger o setor cultural e criativo [requerimento do PSD]: 

9h00 - Centro de Administração de Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (CAPP-

ISCSP) da Universidade de Lisboa - equipa do Mapeamento do Território Cultural e Artístico em Portugal; 

Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE); 

Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA); Sociedade Portuguesa de Autores (SPA); Associação Portuguesa de Editores 

e Livreiros (APEL); Rede de Livrarias Independentes (RELI) e Associação de Músicos Artistas e Editores 

Independentes (AMAEI); 

11h00 - Plataforma Convergência pela Cultura; Plateia – Associação de Profissionais das Artes Cénicas; Associação 

de Estruturas para a Dança Contemporânea (REDE); PlataformaDança - Associação Nacional de Dança; Associação 

Portuguesa de Empresários e Artistas de Circo (APEAC); Prótoiro, da Federação Portuguesa de Tauromaquia; 

Associação Nacional das Orquestras Regionais e SOS Arte PT. 

Às 9h00, o Grupo de Trabalho – Lei de Bases do Clima procede à audição conjunta das seguintes entidades: (a 

confirmar); 

- CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal; 

- CNA – Confederação Nacional da Agricultura;  

- CONFRAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social efetua a audição do Tribunal de Contas (Juiz Conselheiro 

Presidente, José Fernandes Farinha Tavares, e Juíza Conselheira Relatora, Ana Margarida Leal Furtado), sobre o 

relatório intercalar de acompanhamento da medida “lay off simplificado” e medidas associadas a este apoio 

[requerimento do PSD]. 

Às 10h30, a Comissão de Saúde procede à audição do Diretor do Programa para a área da Saúde Mental, Fernando 

Miguel Teixeira Xavier, “sobre a não concretização da maior parte das metas do Plano Nacional de Saúde Mental 

que vigorou até 2020 e a falta de definição de um Plano para o futuro” [requerimento do BE]. 

Às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição das seguintes 
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entidades, sobre plantação ilegal de abacates no concelho de Lagos, Algarve [requerimentos do PAN e BE]: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve); 

- Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); 

- GNR - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA); 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve); 

- Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT); 

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas Com Deficiência procede à audição da Federação Portuguesa 

de Autismo.  

Às 15h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, para debater a política do Ministério e assuntos da atualidade. 

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

procede à audição da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias (Jorge Veloso, Presidente, e Armando Vieira e 

Jorge Amador, Vice-Presidentes), 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) 

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

Fundo de Resolução ouve, em audição, José Honório, antigo Vice-Presidente do BES e ex-administrador do Novo 

Banco. 

Às 17h30, 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 recebe, em audição, o Ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, para análise da aplicação/implementação dos regimes jurídicos excecionais aprovados 

no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19 e das medidas regulamentares que as concretizam. 

QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

O Grupo de Trabalho – Lei de Bases do Clima efetua as seguintes audições: 

9h00 - CGPT/IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional; (a confirmar)  

10h00 - UGT - União Geral de Trabalhadores. 

Às 13h30, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais efetua a audição da ONG Médicos do 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4251515534764e7a4d6c4d6a4248554355794d464242546955794d43306c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a424e515546444a5449775a5355794d47393164484a68637955794d47567564476c6b5957526c637955794d43306c4d6a4268596d466a5958526c61584a76637955794d4546735a324679646d55756347526d&fich=73+GP+PAN+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+MAAC+e+outras+entidades+-+abacateiros+Algarve.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45566
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45600
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45627


Mundo Portugal (Presidente da Direção, Fernando Vasco da Silva Marques). 

Às 14h30, a Reunião Plenária inicia-se com a apresentação e discussão dos Relatórios sobre a aplicação da 

Declaração do Estado de Emergência nos períodos de 31 de janeiro a 14 de fevereiro e de 15 de fevereiro a 1 de 

março de 2021, seguindo-se o debate sobre o pedido de autorização de renovação do Estado de Emergência. O 

ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação da Proposta de Lei n.º 78/XIV/2.ª (GOV) - Estabelece a cessação 

do regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

A reunião prossegue com o debate dos Projetos de lei n.ºs 684/XIV/2.ª (PS) e 693/XIV/2.ª (PAN) sobre o Programa 

de Apoio à Economia Local e dos Projetos de Resolução n.ºs 740/XIV/2.ª (CH) - Pelo apoio aos guias de informação 

turística açorianos que se encontram em cenário de verdadeira periclitância social e económica por ação do covid-

19; 753/XIV/2.ª (CH) - Pela tomada de medidas de proteção ao comércio local e à restauração, durante o estado 

de emergência e 990/XIV/2.ª (CH) - A reabertura dos cabeleireiros e barbeiros a partir do próximo dia 22 de 

fevereiro, estabelecendo um conjunto de medidas que previnam o contágio por COVID-19. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate dos Projetos de Lei n.ºs 676/XIV/2.ª (PSD) e 696/XIV/2.ª (PAN) sobre a 

realização das eleições dos órgãos das autarquias locais de 2021, em contexto de pandemia, juntamente com o 

Projeto de Resolução n.º 762/XIV/2.ª (CH) - Pela atualização dos cadernos eleitorais. Segue-se o debate das 

Apreciações Parlamentares n.ºs 38/XIV/2.ª (BE), 36/XIV/2.ª (PSD) e 37/XIV/2.ª (PCP) ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 

de 10 de dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em 

aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 

2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

O último ponto da agenda é dedicado à apreciação dos Projetos de lei n.ºs  68/XIV/1.ª (PCP), 50/XIV/1.ª (BE), 

692/XIV/2.ª (PAN), 704/XIV/2.ª (BE) e 714/XIV/2.ª (PEV) todos relativos ao Código de Trabalho e ao regime de 

cessação do contrato de trabalho 

Votações regimentais no final do debate. 

QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO 

COMISSÕES 

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

Fundo de Resolução ouve, em audição, Carlos Albuquerque, antigo Diretor do Departamento de Supervisão do 

Banco de Portugal. 
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110498
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110326
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110348
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45428
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45454
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110341
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45771
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110359
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45465
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45588
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45548
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45575
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/150908020/view?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20102-D%2F2020
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44069
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44026
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110347
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110382
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110428
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