
 
SEMANA DE 7 A 10 DE MARÇO DE 2023 DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 7 DE MARÇO 

COMISSÕES 

Às 10h00, o Grupo de Trabalho-Saúde Mental procede à audição conjunta das seguintes entidades: 

• AlertaMente - Associação Nacional para a Saúde Mental; Amnistia Internacional; Associação FEM - Feministas em 

Movimento; Associação ILGA Portugal; Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; Associação dos Profissionais de 

Serviço Social; Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais; Confederação Nacional de Organizações de 

Pessoas com Deficiência e European Disability Forum; FNERDM - Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de 

Doentes Mentais; OVO - Observatório da Violência Obstétrica; Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências 

Mentais e Raras. 

A Comissão de Orçamento e Finanças ouve, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 

56/XV/1.ª (GOV) – Estabelece o regime aplicável às start-ups e scaleups, altera o regime de tributação dos planos de 

opções para trabalhadores de start-ups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em 

investigação e desenvolvimento empresarial, as seguintes entidades: 

14h00 — Stephan Morais, Managing General Partner da Indico Capital; 

 14h45 — Frederico Serras Gago, ex-Administrador da IFD; 

 15h30 — Miguel Cortez Pimentel, Fiscalista; 

 16h15 — Paulo Reis, Diretor Geral da FI Group; 

 17h00 — Paulo Madeira (coordenador da unidade de Incentivos Fiscais) e Andreia Vicente da ANI – Agência Nacional 

de Inovação. 

A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e a Comissão de Ambiente e Energia realizam as 

seguintes audições: 

14h00 - Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Grupo de Trabalho para o Estudo e Avaliação do Tráfego Noturno 

no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), sobre “medidas para mitigar o ruído do tráfego noturno no Aeroporto de 

Lisboa” [requerimento do PSD]; 

 15h30 - Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, e do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, sobre “os 

limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo” [requerimento do PAN]. 
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A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, no âmbito do processo de aprovação 

da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV), ouve [requerimento do PSD]: 

14h00 - CCDR Lisboa e Vale do Tejo; 

14h45 - CCDR do Centro; 

15h30 - CCDR do Algarve e 

16h15 – INE. 

Às 14h30, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão procede à audição da Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. 

Às 15h00, a Comissão de Agricultura e Pescas recebe, em audição, a Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do 

Céu Antunes, sobre os baixos rendimentos da atividade agrícola em 2022 e necessidade de apoio aos pequenos e 

médios agricultores [requerimento do PCP]; e sobre o processo de implementação do PEPAC e consequências das 

novas orientações de política no território [requerimento do PSD]. 

À mesma hora, a Comissão de Educação e Ciência procede à audição da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Elvira Fortunato, sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 15h00, Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais procede à audição conjunta da Obra Vicentina 

de Auxílio aos Reclusos, da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso e da Associação de Defesa dos Direitos dos 

Reclusos, “sobre a situação vivida no sistema prisional e de reinserção social” [requerimento do PCP]. 

Às 16h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação recebe, em audição o Ministro das 

Infraestruturas, João Galamba, sobre “os anunciados aumentos das tarifas das telecomunicações e dos CTT” 

[requerimento do PCP].  

QUARTA-FEIRA, 8 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Ambiente e Energia ouve o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro: 

9h00 – Sobre a proposta de Decreto-Lei do Simplex para o Ambiente [requerimento do LIVRE]; 

10h30 - Sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

Às 10h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da Autoridade Tributária e Aduaneira “com vista 

à obtenção de informações sobre a utilização indevida de empresas unipessoais para processamento de rendimentos 

de trabalho” [requerimento do PS] 

Às 10h00, a Comissão de Saúde ouve o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, “sobre encerramento de maternidades e 

sobre os graves problemas de funcionamento das urgências gerais” [requerimento do BE] e “sobre a reorganização 
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dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, na região de Lisboa e Vale do Tejo, da reorganização dos 

serviços de urgência de Psiquiatria a nível nacional e da reorganização dos serviços de urgência geral” [requerimento 

do PCP]. 

Às 10h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve o Ministro da Cultura, Pedro Adão e 

Silva, sobre a Casa da Música [requerimento do BE].  

A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, no âmbito do processo de aprovação 

da Proposta de Lei n.º 42/XV/1.ª (GOV) - Procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando 

o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais [requerimento do PSD] e do Projeto de Lei n.º 

231/XV/1.ª(PS) - Aprova a lei-quadro da atribuição da categoria das povoações, ouve as seguintes entidades: 

10h00|10h45 – ANMP; 

11h30|12h15 – ANAFRE. 

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, efetua 

as seguintes audições: 

10h00 - Liga Portugal; 

11h00 - Federação Portuguesa de Futebol. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação ouve Joana Mendonça, sobre “a 

renúncia ao cargo de Presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI)” [requerimentos da IL e do PSD]. (a confirmar) 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00 com o Debate temático requerido pelo PSD, sobre "Violência doméstica". 

Segue-se o debate da Petição n.º 128/XIV/2.ª - Da iniciativa de Ramons Vaz de Menezes e outros- Achigã (Micropterus 

Salmoides) uma espécie a proteger e de iniciativas conexas (Projeto de Lei n.º 331/XV/1.ª (PSD) e Projeto de 

Resolução n.º 427/XV/1.ª (PAN)). 

De seguida é apreciada a Petição n.º 342/XIV/3.ª - Da iniciativa de Maria José Pinheiro Cruz e outros - Criação de um 

Hospital Veterinário Público em conjunto com os Projetos de Resolução n.ºs 374/XV/1.ª (BE); 387/XV/1.ª (PAN) e 

391/XV/1.ª (CH). 

QUINTA-FEIRA, 9 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Reunião Plenária inicia-se às 15h00, com  a ordem do dia fixado pelo CH, sobre o "Combate ao abuso sexual de 

menores em Portugal", procedendo-se ao debate das seguintes iniciativas: Projeto de Lei n.º 150/XV/1.ª (CH) - 

Impede a suspensão da execução da pena em caso de condenação por crime de abuso sexual de crianças ou outros 
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conexos; Projeto de Lei n.º 600/XV/1.ª (CH); Aumenta a proteção das vítimas de abuso sexual de menores, para tanto 

alterando o Código Penal; Projeto de Lei n.º 601/XV/1.ª (CH) - Altera o Código Penal, agravando as penas aplicáveis 

aos crimes abuso sexual de crianças e outros conexos; Projeto de Resolução n.º 461/XV/1.ª (CH) - Recomenda ao 

Governo o reforço do combate ao abuso sexual de crianças; e Projeto de Resolução n.º 504/XV/1.ª (CH) - Proceda a 

um inquérito nacional de vitimação e assegure a criação de um canal permanente de denúncia de abusos sexuais. 

Às 17h30 (Após o Plenário), a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação ouve a Administração 

do Metropolitano de Lisboa 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]. (a confirmar) 

SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, o Grupo de Trabalho – Habitação procede à audição da Associação de Inquilinos Lisbonenses.  

A Reunião Plenária inicia-se às 10h00, com o debate da Proposta de Lei n.º 62/XV/1.ª (GOV) - Estabelece o regime 

jurídico das sociedades desportiva, seguindo-se a apreciação da Conta Geral do Estado 2021. 

De seguida, procede-se à discussão da Petição n.º 31/XV/1.ª - Da iniciativa do Grupo Cimeira de Motoristas - Profissão 

de desgaste rápido para todos os motoristas de veículos pesados, juntamente com diversas iniciativas conexas 

(Projeto de Lei n.º 588/XV/1.ª (BE); e Projetos de Resolução n.ºs 398/XV/1.ª (PSD); 432/XV/1.ª (PCP); 459/XV/1.ª (CH) 

e 460/XV/1.ª (CH). 

Votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2023 
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