
 
SEMANA DE 29 DE NOVEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO 

COMISSÕES 

O Grupo de Trabalho-Ordens Profissionais efetua as seguintes audições sobre as iniciativas legislativas em 

apreciação no Grupo de Trabalho: 

14h00 - Associação Nacional de Jovens Advogados Portugueses (ANJAP), Associação de Jovens Médicos (AJOMED) 

e Conselho Nacional de Juventude (CNJ); 

16h00 - Autoridade da Concorrência (AdC). 

A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação realiza as seguintes audições: 

14h30 – IP - Infraestruturas de Portugal, sobre a situação dos cabos submarinos em anel CAM Continente-Açores-

Madeira [requerimento do PSD]; 

16h30 - ANA - Aeroportos de Portugal, sobre o encerramento do horário alargado do aeroporto de Santa Maria 

[requerimento do PS]. 

Às 16h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve José Sá Fernandes, coordenador do 

Grupo de Projeto para as Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2023, sobre os trabalhos de preparação deste 

evento mundial [requerimento do PSD]. 

QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Saúde recebe, em audição, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre a política geral do 

Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho-Apreciação na Especialidade dos Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico, 

no âmbito da apreciação na especialidade de projetos de lei sobre ensino superior politécnico [Projetos de Lei n.º 

809/XIV/2.ª (Cidadãos), 115/XV/1.ª (PCP) e 125/XV/1.ª (BE)] ouve a Federação Nacional dos Professores (FENPROF).  

A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação efetua as seguintes audições: 

10h00 - APCRI, Associação Portuguesa de Capital de Risco, sobre o “Programa Consolidar” [requerimento do PSD]; 

11h30 – ANAC, Autoridade Nacional da Aviação Civil, sobre “os aumentos das Taxas de Segurança Aeroportuárias” 
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[requerimento do PCP]. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão procede à audição conjunta do Secretário de Estado 

do Trabalho, Miguel Fontes, e da Diretora-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), Ana Couto de 

Olim,  sobre o estatuto profissional da animação sociocultural [requerimento do BE]. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, sendo a ordem de trabalhos dedicada à apreciação de petições e de 

iniciativas apresentadas sobre a mesma matéria. A primeira petição a ser analisada é a Petição n.º 168/XIV/2.ª Da 

iniciativa de Pedro Cláudio Caldeirinha Rupio e outros - Português para todos! Pelo direito das nossas crianças e 

jovens a um Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e gratuito, em conjunto com os Projetos de lei n.ºs 

152/XV/1.ª (BE); 154/XV/1.ª (PCP); 184/XV/1.ª (CH); e 205/XV/1.ª (PAN) e com os Projetos de Resolução n.ºs 

104/XV/1.ª (CH); 142/XV/1.ª (L); 143/XV/1.ª (PAN); 289/XV/1.ª (IL); e 290/XV/1.ª (PS). 

Segue-se o debate da Petição n.º 89/XIV/1.ª Da iniciativa de Carlos Eduardo Perdigão Costa de Almeida e outros - 

Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões (Centro Hospitalar de Coimbra). Pelo direito ao acesso a cuidados de 

saúde de qualidade, juntamente com os Projetos de Resolução n.ºs 115/XV/1.ª (PCP); e 120/XV/1.ª (BE). 

A Petição n.º 139/XIV/2.ª Da iniciativa da Direção Regional de Faro do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses - 

Apoiar os enfermeiros do Algarve é analisada em conjunto com o Projeto de Lei n.º 151/XV/1.ª (BE) e com os Projetos 

de Resolução n.ºs 121/XV/1.ª (PCP) e 294/XV/1.ª (L). 

A Petição n.º 229/XIV/2.ª da iniciativa de Tatiana Sofia Saraiva Zézola Baptista Bond - Acesso Imediato ao Lynparza® 

para os doentes elegíveis com cancro da mama em Portugal é debatida em conjunto com os Projetos de Resolução 

n.ºs 10/XV/1.ª (PAN); 113/XV/1.ª (BE); 248/XV/1.ª (PAN); e 295/XV/1.ª (CH). 

A Petição n.º 237/XIV/2.ª da iniciativa de Vítor Manuel de Magalhães Miranda Neves e outros - Solicitam a promoção 

de uma alteração legislativa em matéria de contagem dos prazos de prescrição é apreciada com os Projetos de Lei 

n.ºs 369/XV/1.ª (PAN) e 370/XV/1.ª (CH). 

A Petição n.º 262/XIV/2.ª Da iniciativa de Mónica Alexandra de Matos Gomes e outros - Pela defesa da gratuitidade 

dos manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa é apreciada 

juntamente com os Projetos de Lei n.ºs 321/XV/1.ª (CH); 368/XV/1.ª (IL); e 373/XV/1.ª (PSD). 

SEXTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a reunião plenária, com a apreciação do Inquérito Parlamentar n.º 4/XV/1.ª (CH) - Comissão 

Eventual de Inquérito Parlamentar para avaliação da gestão da pandemia por COVID19. Segue-se a apreciação de 

diversas iniciativas relativas a restrições de voos, em particular voos noturnos (Projetos de Lei n.ºs 360/XV/1.ª (BE); 

361/XV/1.ª (BE); e 362/XV/1.ª (BE) e Projetos de Resolução n.ºs 251/XV/1.ª (L); 288/XV/1.ª (PCP); 291/XV/1.ª (L)). 
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De seguida são apreciados diversos Projetos de Resolução sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (n.ºs 

280/XV/1.ª (IL); 34/XV/1.ª (PAN); 35/XV/1.ª (PAN); 287/XV/1.ª (PAN); e 293/XV/1.ª (L)). 

O ponto seguinte é dedicado à apreciação de iniciativas relativas aos danos resultantes de acidentes de trabalho de 

praticantes desportivos (Projetos de lei n.ºs 348/XV/1.ª (PS); 371/XV/1.ª (CH); 372/XV/1.ª (CH) e do Projeto de 

Resolução n.º 296/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, 2022 
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