
 

DESTAQUES 

TERÇA -FEIRA, 19 DE OUTUBRO 

COMISSÕES 

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

associativo juvenil. 

Das 10h30 às 17h00, decorre a Audição Pública - Estudo do Regime de Reforma Antecipada para Pessoas com 

Deficiência, organizada pelo Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência da Comissão de Trabalho e 

Segurança Social. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição de Ana Vieira da 

Mata, indigitada para Vogal da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). 

A Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local efetua a 

audição das personalidades indigitadas para Presidente e vogais da Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP): 

14h00 – Damasceno Dias, como Presidente; 

14h40 – Maria Eugénia de Almeida Santos; 

15h20 – João António de Salis Gomes; 

16h00 – Maria Cristina Pimenta Coelho. 

Às 15h30, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição de Pedro Geraldes 

Martins Verdelho, indigitado para Presidente da ERSE. 

À mesma hora, 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”, a Direção-Geral 

do Consumidor. 

Às 17h00, a Comissão de Orçamento e Finanças efetua a audição de Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, 

indigitado para Presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM). 

QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110660


PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a 

Inspetora-Geral da Administração Interna, Anabela Leitão Cabral Ferreira, sobre o relatório da IGAI relativo “às 

celebrações da vitória do Sporting no campeonato de futebol” [requerimento do CDS-PP] e sobre as “atuações 

discriminatórias por parte das forças e serviços de segurança no exercício das suas funções” [requerimento da 

Deputada não inscrita Joacine Katar Moreira]. 

À mesma hora, a Comissão de Saúde procede à audição conjunta do Sindicato Independente dos Médicos e da 

Federação Nacional dos Médicos, “sobre os problemas sentidos no Centro Hospitalar de Setúbal” [requerimento 

do PSD]. 

A Comissão de Trabalho e Segurança Social ouve, sobre o despedimento coletivo na Saint-Gobain Sekurit Portugal 

- Vidro Automóvel, as seguintes entidades: 

10h00 - Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain Sekurit Portugal – Vidro Automóvel, [requerimento do PS]; 

11h00 - Federação Portuguesa de Sindicatos Da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM) [requerimento do PCP]. 

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

demissionário da CP – Comboios de Portugal, Nuno Freitas [requerimento do PSD]. 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o Debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do 

Primeiro-Ministro. Segue-se a apreciação de duas Propostas de Lei de transposição de diretivas relativas ao 

exercício do direito de autor [Proposta de Lei n.º 113/XIV/3.ª (GOV) e Proposta de Lei n.º 114/XIV/3.ª (GOV)]. 

Os pontos seguintes são dedicados à reapreciação de Decretos vetados (Decreto n.º 128/XIV/2.ª e Decreto n.º 

167/XIV/2.ª). 

Às 17h30, 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, a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, 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. 

Às 18h30, a Comissão de Trabalho e Segurança Social ouve, sobre o despedimento coletivo na Saint-Gobain Sekurit 

Portugal - Vidro Automóvel, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira (STIV) [requerimento do PCP]. (a 

confirmar) 

QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO 
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PLENÁRIO 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação de duas iniciativas [Projeto de Lei n.º 666/XIV/2.ª (PS) e 

Projeto de Lei n.º 966/XIV/3.ª (BE)] que visam permitir o acesso de estudantes de medicina e investigadores 

científicos a sistemas de informação e a plataformas nos quais são registados dados de saúde dos utentes dos 

serviços de saúde. 

Segue-se a apreciação de diversos Projetos de Resolução sobre a rede social para a primeira infância e creches 

(Projetos de Resolução n.ºs 1315/XIV/2.ª (PSD); 963/XIV/3.ª (CDS-PP); 965/XIV/3.ª (BE); 186/XIV/1.ª (CH)]. 

O ponto seguinte é dedicado à análise de duas iniciativas sobre juntas médicas [Projetos de Lei n.ºs 871/XIV/2.ª 

(BE); 916/XIV/2.ª (PCP)] e depois de dois Projetos de Lei sobre o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos 

Transportes Públicos [Projetos de Lei n.º 9/XIV/1.ª (PCP); 964/XIV/3.ª (PAN)]. O último ponto é sobre a celebração 

do dia 25 de novembro (Projeto de Deliberação n.º 2/XIV/1.ª (CDS-PP); Projetos de Resolução n.ºs 70/XIV/1.ª (CDS-

PP) e 45/XIV/1.ª (CH)]. 

SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação do Projeto de Lei n.º 746/XIV/2.ª (PAN) - Determina a 

instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros e do Projeto de Lei n.º 764/XIV/2.ª (PAN) - Determina 

a obrigatoriedade da instalação de sistema de deteção de incêndio em explorações pecuárias, procedendo à quinta 

alteração ao Decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

Segue-se a apreciação de duas iniciativas que visam consagrar a terça-feira de carnaval como feriado nacional 

obrigatório [Projetos de Lei n.ºs 185/XIV/1.ª (PEV); 969/XIV/3.ª (PAN)]. 

O ponto seguinte é dedicado à apreciação de diversas iniciativas que visam proibir as corridas de cães [Projetos de 

Lei n.ºs 581/XIV/2.ª (Cidadãos); 219/XIV/1.ª (PAN); 783/XIV/2.ª (BE); 970/XIV/3.ª (NiCR)]. 

No último ponto é apreciado o Relatório Final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas 

pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. 

No final da reunião, realizam-se votações regimentais. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Ministro de Estado e das Finanças, João 

Leão, no âmbito da apreciação, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 116/XIV/3.ª (GOV) - Aprova o Orçamento 

do Estado para 2022. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2021 
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