
 

SEMANA DE 14 A 17 DE MARÇO DE 2023 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO  

COMISSÕES 

Às 12h00, a Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR procede à audição da POSEUR no 

âmbito dos Fundos Comunitários PT2020. 

Às 14h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ouve a Ministra Adjunta e dos 

Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

A partir das 14h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto efetua as seguintes audições: 

- Sete judocas portugueses subscritores da Carta Aberta, sobre “os problemas existentes na Federação Portuguesa de 

Judo relativos ao projeto olímpico” [requerimento do BE]; 

- Presidente da Federação Portuguesa de Judo, sobre “as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a 

existência de uma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comité Olímpico de Portugal 

no sentido de solicitar um reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas” [requerimento do 

PS]; 

- Presidente do Comité Olímpico de Portugal, sobre “as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a existência 

de uma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comité Olímpico de Portugal no sentido 

de solicitar um reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas”[requerimento do PS]; 

- Instituto do Desporto e da Juventude, sobre “os problemas existentes na Federação Portuguesa de Judo relativos ao 

projeto olímpico” [requerimento do BE]. 

Às 14h00, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, no âmbito da apreciação 

na especialidade do Projeto de Lei n.º 231/XV/1.ª(PS) - Aprova a lei-quadro da atribuição da categoria das povoações, 

procede à audição conjunta das seguintes entidades: 

- Fernanda do Carmo e Marta Magalhães, respetivamente, Diretora-Geral e Técnica Superior da Direção-Geral do 

Território (DGT); Paulo Machado, Presidente da Associação Portuguesa de Demografia (APD), e a Direção-Geral das 

Autarquias Locais. 
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Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da Associação Portuguesa de Bancos (APB) sobre 

“a atuação do sector bancário na comercialização ou pedidos de renegociação de crédito habitação e o 

desajustamento dos juros nos depósitos a prazo em face das condições de mercado” [requerimento do PSD]. 

QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto procede à audição do Secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, sobre “as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a existência 

de uma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comité Olímpico de Portugal no sentido 

de solicitar algum reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas“ [requerimentos do PSD e do 

PS].  

Às 10h00, o Grupo de Trabalho-Reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos 

profissionais, no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei n.º 348/XV/1.ª - Aprova o regime específico 

relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, 

procede à audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (delegação constituída 

por Conceição Aragão, da Unidade de Apoio ao Fundo de Acidentes de Trabalho, César Henriques, do Departamento 

de Análise de Riscos e Solvência, e Diogo Seixas, do Departamento de Política Regulatória). 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição de Manuel 

Cabugueira, personalidade indigitada para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da ANACOM. 

A Comissão de Saúde ouve o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, para prestar 

esclarecimentos quanto às seguintes questões 

10h10 – “A falta de profissionais em cada entidade de saúde que integra o SNS, o programa previsto pelo Governo 

para assegurar a dotação nos serviços dos profissionais em falta e valorizar as suas carreiras e corrigir as injustiças que 

se têm verificado em matéria de contagem de pontos e progressões” [requerimento do PCP]; 

11h20 – “i) Âmbito das suas competências; ii) Coordenação da Direção Executiva com as ACSS, ARS e tutela; iii) 

Objetivos, visão estratégica e organograma da nova Direção Executiva; iv) Gestão orçamental da Direção Executiva; v) 

Plano de ação a curto, médio e longo prazo para os problemas do SNS” [requerimento do CH]. 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens efetua a audição 

conjunta do Movimento Cidadão Diferente (videoconferência) e da Federação Nacional de Cooperativas de 

Solidariedade Social - Fenacerci (presencial). 
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Às 14h00, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição  

do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, “sobre a situação vivida no sistema 

prisional e de reinserção social” [requerimento do PCP]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 sendo a ordem do dia, fixada pelo PSD, sobre Habitação, procedendo-se ao 

debate das seguintes iniciativas: Projeto de Lei n.º 653/XV/1.ª (PSD) - Altera o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, de modo a simplificar os licenciamentos, 

reforçar os meios de fiscalização e flexibilizar o uso do solo para uso habitacional; Projeto de Lei n.º 654/XV/1.ª (PSD) 

- Medidas fiscais para uma intervenção social para resolver a grave crise no acesso à habitação própria, o aumento 

dos encargos gerados com a subida dos juros no crédito à habitação e a promoção de medidas que incentivem uma 

melhor afetação dos prédios devolutos e o fortalecimento da confiança entre as partes nos contratos de 

arrendamento; Projeto de Lei n.º 655/XV/1.ª (PSD) - Estabelece o regime transitório de subsídio de renda e aprova 

medidas de mitigação no impacto do agravamento dos juros do crédito à habitação e Projeto de Lei n.º 656/XV/1.ª 

(PSD) - Habitação para jovens - alojamento estudantil, arrendamento para jovens e aquisição da primeira habitação 

própria e permanente, juntamente com o Projeto de Resolução n.º 543/XV/1.ª (PSD) - Aceleração da execução dos 

fundos PRR para a habitação, promoção de soluções inovadoras de habitação e alojamento, e avaliação das alterações 

ao regime do arrendamento urbano. 

Votações. 

QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h30, o Grupo de Trabalho-Habitação ouve o Coletivo Habita! (a confirmar) 

Às 13h45, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental ouve a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.  

Às 14h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação ouve a Presidente da Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género, Sandra Ribeiro, sobre “o aumento dos casos de violência no namoro” [requerimento do CH]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com Declarações políticas. Segue-se a apreciação da Petição n.º 9/XV/1.ª - Da 

iniciativa de Pedro Manuel Regueira Valadas Coriel e outros - Em defesa do Parque das Gerações, contra a proposta 

de alteração 308 do PDM de Cascais e de diversas iniciativas sobre a mesma matéria (Projetos de Resolução n.ºs 

181/XV/1.ª (PAN); 249/XV/1.ª (L); 470/XV/1.ª (BE); 511/XV/1.ª (PS); 512/XV/1.ª (PCP)). 

SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO 

PLENÁRIO 
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Às 10h00, inicia-se a Reunião Plenária, com o Debate anual sobre a participação de Portugal na Cooperação 

Estruturada Permanente, com a participação do Governo. Segue-se o debate de diversas iniciativas sobre a Guerra da 

Ucrânia (Projetos de Resolução n.ºs 303/XV/1.ª (CH); 407/XV/1.ª (PSD); 467/XV/1.ª (PAN); 468/XV/1.ª (PAN); 

471/XV/1.ª (PAN)).  

O ponto seguinte é dedicado ao debate de iniciativas sobre o exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos 

públicos e o reforço da proteção de denunciantes (Projetos de Lei n.ºs 562/XV/1.ª (BE); 563/XV/1.ª (BE); 358/XV/1.ª (PAN); 

613/XV/1.ª (PCP); 614/XV/1.ª (CH); e 625/XV/1.ª (PAN)). 

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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