
 

DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Cultura e Comunicação recebe, em audição, a Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, 

Planeamento e Avaliações Culturais (GEPAC), Fernanda Soares Heitor, sobre o Programa Garantir Cultura 

[requerimento do BE].  

Às 10h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, no âmbito da apreciação da Proposta 

de Lei n.º 109/XIV/2.ª (GOV) - Cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os 

combustíveis simples, procede à audição conjunta das seguintes entidades: 

- APETRO - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas; 

- AdC - Autoridade da Concorrência; 

- ENSE - Entidade Nacional para o Sector Energético; 

- ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energético. 

Às 10h30,  a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Presidente da 

Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal/ Vinci Aeroportos, Thierry Franck Dominique Ligonnière, sobre 

a ampliação da pista do Aeroporto da Horta [requerimento do PS]. 

Às 11h00, a Comissão de Agricultura e Mar ouve os peritos demissionários do Conselho de Acompanhamento da 

Revisão da Política Agrícola Comum, para prestarem esclarecimentos sobre "o processo de elaboração do Plano 

Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) e os respetivos critérios que estão a ser definidos para a atribuição 

de apoios públicos" [requerimento do BE].  

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com o debate de diversas iniciativas que visam proibir a discriminação na 

dádiva de sangue em razão da identidade de género ou orientação sexual [Projetos de Lei n.ºs 780/XIV/2.ª (PS); 

943/XIV/3.ª (PAN); 945/XIV/3.ª (BE) e 947/XIV/3.ª (NiCR)]. 

De seguida, são debatidas a Proposta de Lei n.º 111/XIV/2.ª (GOV) - Regula a utilização de sistemas de vigilância 

por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança e o Projeto de Resolução n.º 988/XIV/2.ª (CDS-PP) - 

Aquisição de câmaras de fardamento (bodycams), para veículos de serviço e para videovigilância em esquadras e 

postos. 
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O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação da Petição n.º 109/XIV/1.ª - Da iniciativa S.T.O.P. Sindicato - 

Pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do 

pessoal não docente nas Escolas. 

É debatida depois a Petição n.º 140/XIV/2.ª - Da iniciativa de Daniel José Henriques Martins e outros - Preservar a 

Serra de Carnaxide, juntamente com diversos Projetos de Resolução sobre a mesma matéria [n.ºs 754/XIV/2.ª 

(NiJKM); 772/XIV/2.ª (BE); 782/XIV/2.ª (PEV); 802/XIV/2.ª (PAN); 1169/XIV/2.ª (PS); 1196/XIV/2.ª (PSD) e 

1246/XIV/2.ª (PCP)].  

Segue-se a apreciação da Petição n.º 114/XIV/1.ª - Da iniciativa da APDP-Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal - Quantos somos com diabetes tipo 1? em conjunto com vários Projetos de Resolução [n.ºs 1066/XIV/2.ª 

(BE); 1213/XIV/2.ª (PCP); 1256/XIV/2.ª (PEV); 1443/XIV/2.ª (PAN)]. 

Após o Plenário, 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 procede à audição conjunta do Conselho 

de Finanças Públicas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. 

QUINTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, a Reunião Plenária tem como ponto único da agenda o Debate sobre política geral, com a presença do 

Primeiro-Ministro, António Costa. 

SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação do Petição n.º 130/XIV/2.ª - Da iniciativa do Movimento 

Assim Não é Escola - Pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020/2021. 

Segue-se a apreciação da Petição n.º 129/XIV/2.ª - Da iniciativa de Ângela Maria Oliveira Galvão e outros - Covid19 

- Alargamento Licença Maternidade para 1 ano a 100% juntamente com diversos Projetos de Lei sobre 

parentalidade [n.ºs 622/XIV/2.ª (CDS-PP); 643/XIV/2.ª (NiCR); 841/XIV/2.ª (PAN); 857/XIV/2.ª (NiCR) e 948/XIV/3.ª 

(BE)]. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate da  Petição n.º 52/XIV/1.ª - Da iniciativa de Manuel de Sousa e Silva e outros 

- Pela requalificação urgente da Estrada Nacional 16, entre as Termas de São Pedro do Sul e Vouzela. 

No último ponto da agenda procede-se à apreciação da  Petição n.º 41/XIV/1.ª - Da iniciativa da Comissão 

Representativa dos Utentes dos Serviços Públicos de Saúde da Quinta do Conde - Construção de um novo Centro 

de Saúde na freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, com um serviço de urgência básica em conjunto 
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com diversos Projetos de Resolução (n.ºs 1064/XIV/2.ª (BE); 1120/XIV/2.ª (PSD); 1127/XIV/2.ª (NiCR); 1134/XIV/2.ª 

(CDS-PP); 1212/XIV/2.ª (PCP); 1231/XIV/2.ª (PEV)]. 

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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