
 

DESTAQUES 

TERÇA -FEIRA, 12 DE OUTUBRO 

COMISSÕES 

A partir das 10h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto promove a audição do movimento 

associativo estudantil. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do Ministro das 

Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, “acerca dos salários em atraso nos trabalhadores que asseguram 

a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias” [requerimento do PCP] e sobre o “Programa 1.º Direito” 

[requerimento do PSD]. 

Às 14h00, a Comissão de Saúde e a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de 

resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social procedem à audição 

do Coordenador da Task-Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo, para 

prestar esclarecimentos sobre a execução do Plano  [requerimento do PSD].  

A Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º 94/XIV/2.ª 

(GOV) – “Procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários”, ouve as seguintes entidades: 

14h30 – Conselho Nacional de Supervisores Financeiros; 

16h00 – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Bastonário, Fernando Virgílio Macedo, e pelo 

vogal do Conselho Diretivo, Mário Freire. 

Às 14h30, a Comissão de Cultura e Comunicação ouve o Presidente do Conselho de Administração da Rádio e 

Televisão de Portugal, Manuel Coelho da Silva, na sequência das declarações proferidas sobre o Centro Regional 

dos Açores [requerimento do PS]. 

Às 15h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, para expor 

os problemas que afetam o sector dos registos e notariado, a Plataforma Sindical, constituída por: 

- Margarida Martins, em representação da Associação Sindical dos Conservadores de Registo (ASCR); 

- Arménio Maximino, em representação do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN); 

- Rui Rodrigues, em representação do Sindicato Nacional dos Registos (SNR). 
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Às 15h30, o Grupo de Trabalho – Comunicações Eletrónicas ouve, no âmbito da baixa à Comissão para nova 

apreciação da Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª (GOV) – “Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas”, as seguintes 

personalidades: 

- Álvaro Nascimento; 

- Carlos Salema; 

- João Confraria; 

- Luís Correia e 

- Pedro Costa Gonçalves. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Santos Silva, após o Conselho Europeu informal do dia 5 de outubro. (a confirmar) 

Às 16h00, a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social recebe, em audição, o Ministro do 

Planeamento, Nelson de Souza, no âmbito do acompanhamento do processo de implementação, execução e 

fiscalização do Plano de Recuperação e Resiliência, bem como da aplicação das medidas de resposta à pandemia 

da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social. 

QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

Fiscais, António Mendonça Mendes, sobre o Relatório de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras e sobre 

o programa Garantir Cultura [requerimento do BE].   

A Comissão de Saúde procede às seguintes audições: (a confirmar) 

10h00 - Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) “Sobre as dificuldades e problemas que 

o CHS está a enfrentar” [requerimentos do PCP e do PSD]; 

11h15 - Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, Nuno Fachada, “Sobre os problemas sentidos no CHS” 

[requerimento do PSD]. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social ouve a ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos de Crianças 

com Cancro, tendo por base a petição que visa alterar o regime legal do luto [requerimento do PSD].   

Às 10h30, o Grupo de Trabalho – Comunicações Eletrónicas, no âmbito da baixa à Comissão para nova apreciação 

da Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª (GOV) – “Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas”, ouve as seguintes 

entidades: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110660
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNLQ0NwEAcXP9iAUAAAA%3d
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764e554e5052693942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637939535a5846315a584a70625756756447397a4a5449775231416c4d6a4243525338304e6955794d43306c4d6a4253525645754a54497752324679595735306158496c4d6a42446457783064584a68526935775a47593d&fich=46+-+REQ.+Garantir+CulturaF.pdf&Inline=true
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/outubro/requerimento-PSD-CHS.pdf
https://www.parlamento.pt/Documents/2021/outubro/requerimento-PSD-CHS.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a54497755464e454c4355794d444135587a4135587a49774d6a45756347526d&fich=Requerimento+GP+PSD%2c+09_09_2021.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110660


- Gabinete Nacional de Segurança; 

- Centro Nacional de Cibersegurança. 

Às 15h00, a Reunião Plenária é dedicada à apreciação do Projeto de Lei n.º 974/XIV/3.ª (PS) - Alteração à Lei n.º 

2/3013, de 10 de janeiro, e à Lei 53/2015, de 11 de junho, com vista ao reforço do interesse público, da autonomia 

e independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais. 

QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação do  Projeto de Lei n.º 891/XIV/2.ª (PS) - Aprova a lei-quadro 

da atribuição da categoria das povoações, seguindo-se o debate da Apreciação Parlamentar n.º 51/XIV/2.ª (PSD) - 

Decreto-Lei nº 51/2021, de 15 de junho, que “Aprova o Regulamento Consular”. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação de diversas iniciativas sobre a reconversão das Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal [Projetos de lei n.ºs 872/XIV/2.ª (BE); 880/XIV/2.ª (PCP); 913/XIV/2.ª (PSD); 967/XIV/3.ª (PAN)]. 

Segue-se o debate do Projeto de Lei n.º 44/XIV/1.ª (PCP) - Repõe os valores de pagamento do trabalho 

suplementar, para todos os trabalhadores e do Projeto de Lei n.º 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. 

Os pontos seguintes da agenda são dedicados à apreciação do Projeto de Resolução n.º 80/XIV/1.ª (CDS-PP) - Para 

uma política integrada de natalidade e de valorização da família, e do  Projeto de Resolução n.º 1451/XIV/3.ª (PAN) 

- Recomenda ao Governo que desenvolva e implemente uma Estratégia Nacional integrada de combate à solidão 

enquanto eixo estratégico de saúde pública. 

SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação da Proposta de Lei n.º 112/XIV/2.ª (GOV) - Estabelece uma 

isenção de imposto do selo para as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória, 

seguindo-se o debate de duas propostas de lei de autorização legislativa, Proposta de Lei n.º 113/XIV/3.ª (GOV) - 

Autoriza o Governo a transpor a Diretiva (UE) 2019/789, que estabelece normas sobre o exercício do direito de 

autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à 

retransmissão de programas de televisão e de rádio, e Proposta de Lei n.º 114/XIV/3.ª (GOV) - Autoriza o Governo 

a transpor a Diretiva (UE) 2019/790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. 
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O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação do  Projeto de Resolução n.º 639/XIV/2.ª (PEV) - 

Regulamentação de piscinas de lazer integradas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais e de uso 

doméstico, seguindo-se a apreciação de diversas iniciativas sobre crimes sexuais [Projetos de lei n.ºs 858/XIV/2.ª 

(NiCR); 961/XIV/3.ª (CH); 962/XIV/3.ª (CH); e 968/XIV/3.ª (PAN)]. 

No final da reunião, realizam-se votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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