
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO 

COMISSÕES 

Às 11h00, a Comissão de Saúde procede à audição da Ministra da Saúde, Marta Temido, “sobre as dificuldades que 

o Centro Hospitalar de Setúbal está a enfrentar” [requerimento do PCP]. 

Às 15h00, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, 

a propósito do PEPAC - Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 2023-2027 [requerimento oral do BE]. 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território ouve o Ministro do Ambiente e Ação 

Climática, João Pedro Matos Fernandes, e o Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, sobre “os 

14 contratos de concessão mineira aprovados pelo governo em véspera de dissolução da Assembleia da República” 

[requerimento do PSD]. Às 11h15, prossegue a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática, sendo 

igualmente ouvido o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do 

Território, João Catarino, sobre “a intenção do Governo em aumentar os limites máximos das áreas de eucalipto 

por concelho” [requerimento do PEV]. 

Às 11h00, a Comissão de Defesa Nacional efetua a audição do Presidente da IdD Portugal Defence, Marco Capitão 

Ferreira, sobre “a situação da IdD e das empresas desta holding do Estado” [requerimento do PSD]. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, sendo a ordem do dia, fixada pelo PEV, dedicada à apreciação do Projeto 

de Lei n.º 1022/XIV/3.ª (PEV) - Estabelece a gratuitidade da utilização dos transportes públicos coletivos para 

pessoas com deficiência, pessoas desempregadas, pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos e para estudantes 

do ensino obrigatório. 

Eventual votação. 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314244554338324e5355794d464a6c6358566c636d6c745a573530627955794d464244554355794d4546315a476e4470384f6a627955794d4752764a5449775130456c4d6a426b627955794d454e49557935775a47593d&fich=65+Requerimento+PCP+Audi%c3%a7%c3%a3o+do+CA+do+CHS.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Documents/2021/novembro/RequerimentoPSD-MAAC.pdf
https://www.parlamento.pt/Documents/2021/novembro/requerimento-PEV-MAAC.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d304e4554693942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e52766379387a4c734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d474677636d567a5a573530595752764a54497763475673627955794d4564514c564254524335775a47593d&fich=Requerimento+apresentado+pelo+GP-PSD.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121270
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121270


Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, sendo a ordem do dia, fixada pelo PS, dedicada à apreciação do Projeto de 

Lei n.º 993/XIV/3.ª (PS) - Aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento de descendente de 1.º 

grau na linha reta ou equiparado - 17.ª Alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro. 

Eventual votação. 

SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a reunião plenária, dedicada a votações regimentais. 
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