
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que tem como ponto único da agenda Declarações Políticas. 

QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO 

COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação ouve Tânia Cardoso Simões, indigitada 

para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). 

Às 11h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Assuntos 

Europeus procedem à audição da Comissária Europeia responsável pela pasta dos Valores e da Transparência, Vera 

Jourová, para discutir o tema do Estado de Direito. 

QUINTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com a reapreciação do Decreto n.º 109/XIV/2.ª - Regula as 

condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal e do Decreto n.º 

176/XIV/2.ª - Alteração às regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local. De seguida são 

debatidas a Proposta de Lei n.º 115/XIV/3.ª (GOV) - Estabelece medidas de apoio e agilização dos processos de 

restruturação das empresas e dos acordos de pagamento e transpõe a Diretiva (UE) 2019/1023, sobre os regimes 

de restruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições; e a Proposta de Lei n.º 117/XIV/3.ª (GOV) - 

Assegura, em matéria de extradição e de congelamento, apreensão e perda de bens, o cumprimento dos Acordos 

entre a União Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da 

Irlanda do Norte.  

O ponto seguinte é dedicado à apreciação da  Proposta de Resolução n.º 29/XIV/3.ª (GOV) - Aprova o Acordo sobre 

a Mobilidade entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e o último ponto da 

agenda é dedicado à apreciação da Petição n.º 103/XIV/1.ª - Da iniciativa de Eliana de Oliveira Gonçalves e outros 

- Esclerose Lateral Amiotrófica: Disponibilização de novo Tratamento NurOwn para os doentes portugueses. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1634551652872&uri=CELEX%3A52021DC0700
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22631
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23104
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23104
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121187
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121207
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121159
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13470


SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a reunião plenária com a apreciação do Relatório anual do Provedor de Justiça relativo ao ano 

2020.  

Segue-se a apreciação de três petições: 

Petição n.º 20/XIV/1.ª - Da iniciativa de Teresa Mafalda de Aguiar Frazão e Gonçalves de Campos e outros - Pela 

defesa e proteção dos cavalos; Petição n.º 191/XIV/2.ª - Da iniciativa de Abel Filipe Carrega Pereira Ribeiro Louro e 

outros - Não ao Fecho dos Clubes Desportivos! e Petição n.º 200/XIV/2.ª - Da iniciativa de Ana Nascimento e outros 

- Acesso imediato ao Kaftrio® para pacientes com Fibrose Quística em Portugal. 
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=116626&ACT_TP=PRC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=116626&ACT_TP=PRC
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13387
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13559
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13568
http://app.parlamento.pt/BI2/
https://www.parlamento.pt/
https://canal.parlamento.pt/
https://www.facebook.com/canalparlamento/
https://www.facebook.com/ParlamentoCultural
https://www.instagram.com/assembleiadarepublica/?hl=pt
https://www.youtube.com/channel/UCRUqdJFoVMkuggVQcFSAsPg/featured

