
DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO 

COMISSÕES 

A Comissão de Trabalho e Segurança Social, sobre os Projetos de Lei n.ºs 525/XIV/2.ª (PCP) – Combate a 

precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores; 44/XIV/1.ª (PCP) – Repõe os valores de pagamento 

do trabalho suplementar, para todos os trabalhadores; 955/XIV/3.ª (BE) – Repõe o valor do trabalho suplementar 

e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de 

emprego, procedendo no setor público e privado;  839/XIV/2.ª (BE) – Reforça os mecanismos de combate ao 

trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de 

subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores; 767/XIV/2.ª (NiCR) – 

Altera o regime do luto parental e reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional; 926/XIV/2.ª (PAN) - 

Altera o regime de faltas por motivo de luto; 927/XIV/2.ª (BE) - Alarga o período de faltas justificadas por motivo 

de falecimento de cônjuge, parente ou afim; 949/XIV/3.ª (NiJKM) – Pelo alargamento do período de faltas 

justificadas por falecimento de cônjuge, parente ou afim ou perda gestacional; e 993/XIV/3.ª (PS) - Aumenta o 

período de falta justificada por motivo de falecimento de descendente de 1º grau na linha reta ou equiparado; 

ouve as seguintes entidades: 

11h00 - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTPIN); 

12h00 - União Geral de Trabalhadores (UGT); 

14h00 - Confederação Empresarial de Portugal (CIP); 

15h00 - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP); 

16h00 - Confederação do Turismo de Portugal (CTP); 

17h00 - Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). 

Às 14h30, a Comissão de Cultura e Comunicação procede à audição da Direção da RTP Açores, sobre o modelo de 

funcionamento do Centro Regional dos Açores da RTP [requerimento do PSD]. 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 10h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da Diretora-Geral da Autoridade Tributária, 
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Helena Borges, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Projeto de Lei n.º 618/XIV/2.ª (CDS-PP) – Conta-

corrente entre os Contribuintes e o Estado. 

À mesma hora, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição a Solidariedade Imigrante - 

Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, no âmbito da nova apreciação na generalidade do Projeto 

de Lei n.º 839/XIV/2.ª (BE) - Reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de 

exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, 

bem como gerentes, administradores e diretores. (a confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, sendo a ordem do dia, fixada pelo PCP, sobre o Projeto de Lei n.º 

1014/XIV/3.ª (PCP) - Regime extraordinário de proteção e apoio aos inquilinos. 

Segue-se o debate da Proposta de Lei n.º 119/XIV/3.ª (GOV) - Procede à regulação da aplicação de contribuições 

especiais para o ano de 2022. 

Eventual votação. 

QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, sendo a ordem do dia, fixada pelo BE, dedicada à Apreciação Parlamentar 

n.º 48/XIV/2.ª (BE) - Decreto-Lei nº 30/2021, de 7 de maio, que “Procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de

22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais”. 

Eventual votação. 

SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

PLENÁRIO

Às 10h00, inicia-se a reunião plenária com Interpelação ao Governo n.º 11/XIV/3.ª, sobre Saúde, requerida pelo 

PSD. 

São depois debatidas as Propostas de Resolução n.º 34/XIV/3.ª (GOV) - Aprova o Acordo entre a República 

Portuguesa e o Centro Internacional para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural Rei Abdullah Bin Abdulaziz relativo 

à sua Sede, assinado em Lisboa, em 29 de outubro de 2021; e n.º 35/XIV/3.ª (GOV) - Aprova o Acordo sobre Serviços 

Aéreos entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Lisboa, em 2 de julho de 

2021. 

Votações regimentais. 
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