
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO 

COMISSÕES 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, às 10h00, o Ministro de 

Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro 

Nuno Santos, sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030 

[requerimento oral do CDS-PP]. 

Às 14h30, a Comissão de Assuntos Europeus reúne, por videoconferência, com os Deputados ao Parlamento 

Europeu Margarida Marques (PS) e José Manuel Fernandes (PSD), sobre: Quadro Financeiro Plurianual 2021-27, 

Fundo de Recuperação, Decisão relativa aos Recursos Próprios da União Europeia. 

À mesma hora, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação recebe, em audição, o Núcleo de Infância e 

Juventude da Unidade de Desenvolvimento Social do Instituto de Segurança Social, sobre adoção, acolhimento 

familiar e apadrinhamento civil de crianças e jovens em Portugal [requerimento do BE]. (a confirmar) 

QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Orçamento e Finanças recebe, às 10h00, a Autoridade da Concorrência, no âmbito do Plano de 

Atividades da Comissão, às 17h00, a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, no âmbito da apreciação, na 

especialidade, da  Proposta de Lei n.º 43/XIV/1.ª (GOV) – Reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação 

processual e, às 18h00, a Liga dos Bombeiros Portugueses, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta 

de Lei n.º 15/XIV/1.ª (ALRAM) – Procede à alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro – Pela eliminação da tributação, em sede 

de IRS, sobre as compensações e subsídios auferidos pelos bombeiros portugueses na prestação do serviço 

voluntário. 

Às 11h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a Ministra 

da Justiça, Francisca Van Dunem, sobre a recente nomeação para o cargo de Procurador Europeu Nacional na 

Procuradoria Europeia [requerimento do PSD]. 
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À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, a Associação Nacional dos Industriais de 

Conservas de Peixe, na sequência da proposta para a criação do Dia Nacional das Conservas de Peixe. 

A Comissão de Saúde recebe, às 11h00, em audição, a Associação Nacional dos Cuidados Continuados, para prestar 

esclarecimentos sobre o documento "Diagnóstico sobre o Funcionamento da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados e Proposta de Soluções" [requerimento do CDS-PP] e, às 12h00, a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados, para obter esclarecimentos relativamente à sua atividade [requerimento oral 

do PS]. 

Às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe, em audição, a Secretária de 

Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, sobre os incumprimentos da licença ambiental da unidade da Cimpor, 

em Alhandra, e o processo de atribuição de licença para a nova coincineração naquela unidade [requerimento do 

BE]. 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência recebe, em audição, a Associação 

Centro de Vida Independente.  

A reunião plenária tem início às 15h00 com declarações políticas. Segue-se o debate com a participação do 

Governo relativamente ao Estado da União e sobre as linhas gerais das prioridades da futura Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia.  

A reunião prossegue com a apreciação da Petição – Diz não ao Paredão, juntamente com quatro projetos de 

resolução (PAN, BE, PCP e PEV), sobre as obras de prolongamento do porto de Leixões. 

De seguida, é debatida a Petição - Solicitam que a profissão de carteiro seja qualificada como de desgaste rápido, 

juntamente com um projeto de resolução (BE) sobre o mesmo assunto. 

Às 17h00, a Comissão de Inquérito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 

2017 na zona do Pinhal Interior recebe, em audição, o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Francisco 

George, sobre o protocolo celebrado com o Fundo Revita que definia a CVP como entidade Coordenadora Logística 

de Apetrechamento, exercendo funções de suporte no âmbito da estratégia de apetrechamento das habitações 

afetadas e na preparação das respetivas propostas de afetação de recursos [requerimento do PSD]. (a confirmar) 

Às 19h00, o Grupo de Trabalho - Prestações por incapacidade, decorrentes de doença ou acidentes de trabalho 

recebe, em audição, a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e, às 20h00, o Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos.  

Após o Plenário, o Grupo de Trabalho - Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança recebe, em 

audição, a Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, sobre as condições de 
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trabalho dos funcionários integrados nas carreiras de pessoal do SEF. 

QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A reunião plenária tem início às 15h00 com a apreciação de uma iniciativa do PAN que aprova o regime jurídico 

aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao 

desperdício alimentar, juntamente com dois projetos de lei: o primeiro visa consagrar medidas de promoção do 

escoamento de bens alimentares da pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público 

simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e 

pecuária nacional e da agricultura familiar, combatendo o desperdício alimentar (PCP) e o segundo 

propõe  um inquérito nacional sobre o desperdício alimentar em Portugal (PEV). 

O ponto seguinte é dedicado ao debate de quatro iniciativas (PEV, PAN, PCP e BE) relativas ao regime dos CTT. 

Segue-se a apreciação do projeto de resolução (PS) que recomenda  ao Governo uma iniciativa mobilizadora de 

debate interinstitucional e de auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União 

Europeia (Next Generation EU), do Acordo de Parceria e do Plano Estratégico da PAC (PEPAC) 2021-2027, no quadro 

das consequências da Covid-19 e o debate do projeto de resolução (PSD) – Compromisso de Cooperação para o 

Setor Social e Solidário. 

A reunião prossegue com a apreciação de dois projetos de lei (PCP) sobre o cumprimento efetivo dos horários de 

trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar, revogando, o primeiro, os mecanismos de adaptabilidade 

nas modalidades grupal e, o segundo, os mecanismos de adaptabilidade individual, juntamente com outras 

iniciativas sobre matéria conexa: elimina o banco de horas grupal e por acordo de grupo, a adaptabilidade 

individual e grupal e reforça a fiscalização dos horários de trabalho (BE), aprova medidas que garantam a 

conciliação do trabalho com a vida familiar (PAN) e restabelece o banco de horas individual (IL). 

Às 17h00, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, a Autoridade Tributária, no âmbito da 

apreciação, na especialidade, das Propostas de Lei n.º 15/XIV/1.ª (ALRAM) – Procede à alteração ao Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro 

– Pela eliminação da tributação, em sede de IRS, sobre as compensações e subsídios auferidos pelos bombeiros 

portugueses na prestação do serviço voluntário e n.º 43/XIV/1.ª (GOV) – Reforça as garantias dos contribuintes e 

a simplificação processual. 

À mesma hora, a Comissão de Inquérito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios 

de 2017 na zona do Pinhal Interior recebe, em audição, o Presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra, Cónego Luís 
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Miguel Baptista Costa, como entidade agregadora de fundos e responsável pela sua gestão [requerimento do PSD]. 

(a confirmar) 

Após o Plenário, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro 

das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre as medidas de apoio ao sector da aviação civil, os 

objetivos do plano de reestruturação da TAP e a posição do Governo face à investigação da Comissão Europeia à 

SATA [requerimento do BE]. 

SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, realiza-se a reunião plenária, tendo como primeiro ponto a apreciação de quatro iniciativas sobre as 

juntas médicas de avaliação e a emissão de Atestados Médicos de Incapacidade Multiuso (BE, CDS-PP, PAN e PCP), 

seguindo-se o debate de quatro projetos de resolução (CDS-PP, PCP, PSD e BE) sobre o sector das 

telecomunicações e a tecnologia 5G. 

Segue-se o debate relativo ao projeto de resolução (PAN) que recomenda ao Governo que submeta ao Secretário-

Geral da ONU uma proposta de alteração ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que assegure a 

consagração do crime de ecocídio na lista de crimes previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional e, depois, a apreciação de dois projetos de lei (PEV e BE) que visam reforçar a transparência nos 

contratos de adesão. 

Antes das votações regimentais, é apreciado o Relatório sobre o Progresso da Igualdade entre Mulheres e Homens 

no Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional – 2019. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 

 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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