
 
SEMANA DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2023 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 21 DE MARÇO  

COMISSÕES 

Às 10h30, o Grupo Trabalho – Saúde Mental procede à audição conjunta da Comissão Nacional de Coordenação da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Coordenação do Programa Nacional de Saúde Escolar. 

Às 11h00, o Grupo de Trabalho-Banco de Terras e Fundo de Mobilização de Terras ouve o Coordenador do GTPR - 

Grupo de Trabalho para a Propriedade Rústica [requerimento oral do PS]. (a confirmar) 

Às 12h00, a Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR efetua a audição da POCH - 

Programa Operacional do Capital Humano, no âmbito dos Fundos Comunitários PT2020. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Habitação ouve a ALEP - Associação do Alojamento Local em Portugal. 

Às 14h00, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local procede à audição da 

Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, no âmbito do processo de aprovação da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª 

(GOV) [requerimento do PSD]; sobre as cheias [requerimento do PS]; e sobre a desagregação das freguesias 

[requerimento do CH]. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor (DECO), “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]. 

Às 15h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação ouve o Secretário de Estado da 

Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, sobre o “agravamento de custos no Metropolitano de Lisboa traçado e dúvidas 

face à localização das estações da extensão da linha vermelha” [requerimento do PSD].   

À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Pescas ouve os representantes dos membros da PARCA - Plataforma de 

Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, sobre “o estado de transparência, equilíbrio e equidade 

nas relações comerciais entre os diversos intervenientes ao longo da cadeia agroalimentar (produção, transformação 

e distribuição), designadamente na repartição de valor” [requerimento  PSD]: 

CAP — Confederação dos Agricultores de Portugal; CP — Confederação do Comércio e Serviços de Portugal; IP — 

Confederação Empresarial de Portugal; CNA - Confederação Nacional da Agricultura; CONFAGRI - Confederação 
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Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL ; APED - Associação Portuguesa de 

Empresas de Distribuição; CENTROMARCA — Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca; FIPA - 

Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares; Autoridade da Concorrência (a confirmar); Direção-Geral das 

Atividades Económicas (a confirmar); Direção-Geral do Consumidor (a confirmar); Gabinete de Planeamento, Políticas 

e Administração Geral (a confirmar); Ministério da Economia e Mar (a confirmar); e Ministério da Agricultura e 

Alimentação (a confirmar). 

Também às 15h00, a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão 

procedem à audição conjunta do Ministro da Educação, João Costa, e da Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia 

Antunes,  sobre a concretização do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de março, que estabelece o regime jurídico da 

educação inclusiva  [requerimentos do PSD e da IL].  

À mesma hora, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação procede à audição conjunta da Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (Rosa Saavedra e Frederico Moyano Marques, Assessores técnicos da Direção), da União 

de Mulheres Alternativa e Resposta (Ana Leonor Marciano, Advogada da UMAR) e da Associação de Mulheres contra 

a Violência (Margarida Medina Martins, Vice-presidente da Direção), sobre “o aumento dos casos de violência no 

namoro” [requerimento do CH]. 

QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão da Saúde efetua as seguintes audições: 

10h00 - APOGEN- Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares, “sobre a rutura de 

medicamentos” [requerimento oral do PSD].  

11h10 - Entidade Reguladora da Saúde, “para prestar esclarecimentos sobre eventuais constrangimentos no acesso 

à interrupção da gravidez” [requerimento oral 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 Associação Portuguesa de Seguradores (APS) (delegação constituída por Miguel Guimarães e 

Beatriz Cardoso, respetivamente, Diretor-Geral Adjunto e Coordenadora de Grupo de Trabalho Legislação, da 

Subcomissão Trabalho e Acidentalidade da APS, e Duarte Nuno Vieira, da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra). 

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

Infraestruturas, João Galamba, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 
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O Grupo de Trabalho-Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto promove as seguintes audições: 

12h00 - Associação Portuguesa de Defesa do Adepto; 

12h40 - Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto; 

13h20 - Federação de Patinagem de Portugal. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas 

procede à audição da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, representada pelo Presidente e Tesoureiro da 

Direção Nacional, respetivamente, José Nuno Santa Clara Gomes e Cândido Manuel Patuleia Mendes. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, com o Debate com o Primeiro-Ministro, sobre política geral, seguindo-se o 

Debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. 

QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h30, o Grupo de Trabalho-Habitação ouve a Uniplaces. (a confirmar) 

O Grupo de Trabalho-Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto promove as seguintes audições: 

13h30 - Liga Portuguesa de Futebol Profissional; 

14h10 - Federação de Andebol de Portugal. 

Às 14h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação procede à audição conjunta da GNR, representada 

por José Manuel Lopes dos Santos Correia, Comandante-Geral, Ricardo Luís Rodrigues Guimarães da Silva e Andreia 

Lopes, respetivamente, Chefe da Repartição de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, do Comando 

Operacional,  e Chefe da Secção de Ciências Sociais e Criminais, da Direção de Investigação Criminal, e da PSP, 

representada  por Manuel Augusto Magina da Silva, Diretor Nacional, e por Hugo Guinote, Oficial de Direitos 

Humanos, sobre “o aumento dos casos de violência no namoro” [requerimento do CH]. 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, com o debate da Proposta de Lei n.º 45/XV/1.ª (GOV) - Determina a cessação 

de vigência de leis publicadas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, juntamente com outras iniciativas sobre 

medidas conexas, como o Projeto de Lei n.º 240/XV/1.ª (PSD) - Procede à décima terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 

pelo coronavírus sars-cov-2 e da doença da covid-19; Projeto de Lei n.º 598/XV/1.ª (IL) - Consagra a transmissão e 

divulgação das sessões e reuniões públicas das autarquias locais, alterando a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Projeto de Lei n.º 608/XV/1.ª (CH) - Altera a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, revogando o regime processual 

excecional e transitório justificado pela pandemia; Projeto de Lei n.º 620/XV/1.ª (L) - Mantém o regime transitório 

para a emissão de atestado médico de incapacidade multiúso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos 
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atestados médicos de incapacidade multiúso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na 

realização de juntas médicas; Projeto de Lei n.º 621/XV/1.ª (L) - Contempla a realização de reuniões de órgãos das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância; Projeto de Lei n.º 

622/XV/1.ª (L) - Estabelece um mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas, 

taxas e emolumentos nas instituições de ensino superior públicas devido à crise económica e social causada pela 

inflação. 

No ponto seguinte da agenda são debatidas três iniciativas sobre a casa do Douro (Projeto de Lei n.º 512/XV/1.ª (PS); 

Projeto de Lei n.º 386/XV/1.ª (PCP) e Projeto de Lei n.º 612/XV/1.ª (BE)). 

De seguida, procede-se à apreciação de projetos de lei relativos à colocação de psicólogos em instituições de ensino 

(Projetos de Lei n.º 228/XV/1.ª (PCP); 623/XV/1.ª (L); 627/XV/1.ª (PAN); 629/XV/1.ª (CH)). 

No ponto seguinte procede-se ao debate da Petição n.º 29/XV/1.ª -  Da iniciativa da Comissão de utentes da Saúde 

do Concelho de Peniche - Garantir o acesso aos serviços dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares 

no concelho de Peniche juntamente com iniciativas sobre a mesma matéria (Projetos de Resolução n.º 431/XV/1.ª 

(CH); 443/XV/1.ª (PS); 464/XV/1.ª (BE); 473/XV/1.ª (PCP); 475/XV/1.ª (L); e 479/XV/1.ª (L)). 

O Grupo de Trabalho-Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto promove as seguintes audições: 

17h30 - Polícia de Segurança Pública; 

18h10 - Guarda Nacional Republicana. 

SEXTA-FEIRA, 24 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, inicia-se a Reunião Plenária, com o debate da Proposta de Lei n.º 61/XV/1.ª (GOV) - Altera o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, juntamente com o Projeto de Lei n.º 415/XV/1.ª 

(PAN) - Aprova um regime excecional de endividamento municipal aplicável às despesas destinadas a fazer face aos 

prejuízos causados pelas situações de cheia ocorridas em dezembro de 2022; Projeto de Lei n.º 615/XV/1.ª (CH) - Pelo 

fim da cobrança da Taxa de Ocupação do Subsolo aos consumidores; Projeto de Lei n.º 618/XV/1.ª (PCP) - Procede à 

11.ª alteração à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais; e Projeto de Lei n.º 624/XV/1.ª (PAN) - Estabelece a possibilidade de reforço das verbas 

dos municípios para assegurar a proteção das áreas protegidas, o cumprimento do disposto na Lei de Bases do Clima 

e a implementação de planos de promoção do arrendamento acessível, de alojamento para o Ensino Superior ou de 

arrendamento jovem, alterando a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
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Segue-se a apreciação de diversas iniciativas sobre gratuitidade das creches (Projeto de Resolução n.º 501/XV/1.ª 

(PSD); Projetos de Lei n.º  626/XV/1.ª (PAN); 628/XV/1.ª (CH); e Projetos de Resolução n.º 510/XV/1.ª (PSD) e 

515/XV/1.ª (PS)). 

No ponto seguinte da agenda, procede-se ao debate do Projeto de Lei n.º 485/XV/1.ª (IL) - Colocar no Recibo de 

Vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das 

contribuições para a Segurança Social e do Projeto de Lei n.º 616/XV/1.ª (CH) - Altera o Código do Trabalho, aumenta 

a informação disponível aos trabalhadores por conta de outrem nos recibos de vencimento. 

O último ponto da ordem de trabalhos é dedicada à apreciação da Petição n.º 331/XV/3.ª - Da iniciativa de Luís Manuel 

Marques Bugalhão e outros - Revisão e alteração do sistema remuneratório dos Militares! Juntamente com iniciativas 

conexas Projeto de Lei n.º 617/XV/1.ª (CH) e Projetos de Resolução n.º 399/XV/1.ª (PSD); 446/XV/1.ª (PCP); 457/XV/1.ª 

(PSD); e 509/XV/1.ª (BE)).  

Votações regimentais. 

Às 14h00, Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação procede à audição do antigo Secretário 

de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, sobre “processo de privatização da TAP” 

[requerimento do PS].  

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2023 
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