
 
SEMANA DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ouve a Provedora de Justiça, 

Maria Lúcia Amaral, no âmbito da nova apreciação na generalidade dos Projetos de Lei n.os 70/XV/1.ª 

(PSD), 79/XV/1.ª (CH), 100/XV/1.ª (PCP)  e da Proposta de Lei n.º 11/XV/1.ª (GOV), em apreciação no Grupo de 

Trabalho - Metadados. 

Às 10h00, a Comissão de Saúde recebe, em audição, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre o Relatório Anual 

de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades 

Convencionadas, relativo a 2021, e as perspetivas e planos do Governo para o futuro do SNS [requerimento da IL] e 

sobre o novo Estatuto do SNS [requerimento do PS]. 

Às 10h00, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação recebe, em audição, o Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre a “privatização da TAP” [requerimentos do CH e do PCP] 

e “a celebração de contratos públicos por uma empresa com uma participação superior a 10% de um ascendente 

direto do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação” [requerimento do PS]. 

Às 10h00, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouve o Diretor do Museu Nacional de Arte 

Antiga, Joaquim Oliveira Caetano, acerca das “declarações que proferiu sobre a situação com que se confrontam as 

instituições museológicas em Portugal” [requerimento do PSD]. 

Às 11h00, a Comissão de Educação e Ciência, no âmbito da apreciação na especialidade de projetos de lei sobre 

ensino superior politécnico [Projeto de Lei n.º 809/XIV/2.ª (Cidadãos), Projeto de Lei n.º 115/XV/1.ª (PCP) e Projeto 

de Lei n.º 125/XV/1.ª (BE)], ouve Peritos da OCDE.  

A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão efetua as seguintes audições: 

10h00 - Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, representada por Rosário 

Farmhouse, Presidente, sobre o Relatório Anual de Avaliação da Atividade de 2021 [requerimento do PSD]. 

11h15 - Conselho Económico e Social, para apresentação das conclusões do parecer “Natalidade em Portugal – uma 

questão política, económica e social”, representado por Francisco Assis, Presidente, e Ana Drago, Conselheira 
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relatora do parecer; 

12h00 - Associação dos Profissionais do Regime de Amas (APRA), sobre a regulação das regras para assegurar a 

gratuitidade da alimentação às crianças em amas integradas no Instituto da Segurança Social, representada por 

Luísa Sousa, Romana Sousa e Bárbara Ferreira  [requerimento do BE]. 

Às 15h00, inicia-se a Reunião Plenária, tendo como primeiro ponto da agenda o Debate preparatório do Conselho 

Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. Segue-se a apreciação do Relatório Anual do Provedor de Justiça. 

São depois analisadas diversas iniciativas sobre água e aproveitamento dos recursos hídricos. 

O último ponto da agenda é dedicado à apreciação do Projeto de Resolução n.º 266/XV/1.ª (CAE) - Parecer sobre a 

Proposta de Diretiva do Conselho que estabelece o sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas 

eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a 

nacionalidade (reformulação) COM(2021)732 e a Proposta de Diretiva do Conselho que estabelece as regras de 

exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num 

Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (reformulação) COM(2021)733. 

A Comissão de Orçamento e Finanças efetua as seguintes audições no âmbito da indigitação para os cargos de 

Presidente, Vice-Presidente e Vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários: 

16h00 - Luís Laginha de Sousa; 

17h00 - Inês Drumond; 

18h00 - Juliano Ferreira; e 

19h00 - Teresa Gil. 

Após o Plenário, o Grupo de Trabalho-Ordens Profissionais procede à audição conjunta da Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) e da União Geral de Trabalhadores (UGT), 

representadas, respetivamente, por Hugo Dionísio e José Cordeiro e Carlos Alves, sobre as iniciativas legislativas em 

apreciação no Grupo de Trabalho. 

QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 13h30, o Grupo de Trabalho-Apreciação na Especialidade dos Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico 

[Projetos de Lei n.ºs 809/XIV/2.ª (Cidadãos),  115/XV/1.ª (PCP) e  125/XV/1.ª (BE)] ouve a Federação Nacional dos 

Professores (FENPROF), Federação Nacional da Educação (FNE) e o Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP). 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação da  Proposta de Lei n.º 25/XV/1.ª (GOV) - Estende o âmbito 

de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de 
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projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de 

Recuperação e Resiliência. O ponto seguinte é dedicado ao debate de iniciativas sobre tarifas reguladas de gás 

[Projetos de Lei n.ºs 267/XV/1.ª (IL); 314/XV/1.ª (CH) e 341/XV/1.ª (PCP)]. 

Segue-se a apreciação de dois Projetos de Resolução [2/XV/1.ª (PCP) e 217/XV/1.ª (BE)] sobre salário mínimo 

nacional. 

O ponto seguinte é dedicado ao debate de diversas iniciativas sobre alojamento estudantil e bolsas de estudo 

[Projetos de Lei n.ºs 333/XV/1.ª (BE); 340/XV/1.ª (PAN); 342/XV/1.ª (PCP); 343/XV/1.ª (CH); Projetos de Resolução 

n.ºs 247/XV/1.ª (BE); 250/XV/1.ª (L) e 256/XV/1.ª (IL)] 

O último ponto da agenda é dedicado à apreciação do Projeto de Lei n.º 221/XV/1.ª (PS) - Assegura a manutenção 

da proteção das lojas com história que tenham transitado para o NRAU até 31 de dezembro de 2027, alterando a 

Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, e do Projeto de Lei n.º 236/XV/1.ª (PCP) - Cria um regime autónomo de 

arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais. 

Após o Plenário, o Grupo de Trabalho-Ordens Profissionais ouve, em conjunto, a Associação das Sociedades de 

Advogados de Portugal (ASAP) e a Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual (APAPI-ADV) sobre as 

iniciativas legislativas em apreciação no Grupo de Trabalho. 

SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, inicia-se a Reunião Plenária, com a Interpelação ao Governo n.º 3/XV/1.ª(CH), sobre os sucessivos casos 

de alegadas incompatibilidades e conflitos de interesses que envolvem vários Ministros do executivo. 

Votações regimentais. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Ministro das Finanças, Fernando Medina, no 

âmbito da apreciação, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 37/XV/1.ª (GOV) — Aprova a Lei das Grandes Opções 

para 2022-2026 e da Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª (GOV) — Aprova o Orçamento do Estado para 2023. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

 

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
 CANAL PARLAMENTO 

       
Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2022 
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