
DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO 

COMISSÕES

Às 10h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Conselho Superior 

de Obras Públicas "para efeitos de apresentação do parecer sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030 

(PNI2030), que foi tornado público em junho de 2020" [requerimento oral do PSD]. 

À mesma hora, a Comissão de Trabalho e Segurança Social organiza a Conferência "Diagnóstico e Perspetivas ao 

nível do emprego e das necessidades sociais resultantes da pandemia da doença COVID-19". 

A Comissão de Cultura e Comunicação efetua as seguintes audições aos candidatos indigitados para o Conselho 

Geral Independente da RTP: 

10h30 - Leonor Beleza; 

11h15 - Alberto Arons de Carvalho. 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede às seguintes audições: 

14h30 - Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, sobre as obras de asfaltamento em duna primária da praia 

da Fonte da Telha, Almada [requerimento do BE]; 

15h30 - Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Zero - Associação Sistema Terrestre 

Sustentável, Observatório Técnico Independente, Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, sobre a utilização 

de biomassa florestal para produção de energia elétrica e térmica e sobre impactes ambientais de centrais a 

biomassa (requerimentos do PS e do BE). 

Às 15h00, a Comissão de Agricultura e Mar procede a audições, a propósito da situação atual de poluição na bacia 

hidrográfica do Lis e da solução criada para a resolver, das seguintes entidades: 

- Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres, Presidentes das Câmaras Municipais da Batalha, Paulo

Jorge Frazão Batista dos Santos, Porto de Mós, Jorge Vala, Marinha Grande, Cidália Ferreira, e Leiria, Gonçalo Nuno 

Lopes, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, José Carlos Furtado, e Presidente 

da Recilis - Tratamento e Valorização de Efluentes e Presidente da Associação de Suinicultores de Leiria, David 

Neves [requerimento do BE]. 

A Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, as seguintes entidades: 
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15h30 - Parque Escolar, sobre obras em atraso, nomeadamente na Escola Secundária João de Barros, em Corroios 

[requerimento do BE]; 

16h45 - Ensemble - Associação Portuguesa de Instituições de Ensino de Música, para que sejam prestados todos 

os esclarecimentos “sobre como vai ser reparado o resultado desastroso do concurso para financiamento dos 

contratos de patrocínio 2020-2026” [requerimento do PSD]. 

A Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição das seguintes entidades 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: 

15h00 - DECO; 

16h00 - Ordem dos Contabilistas Certificados; 

17h00 - Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 

Ana Paula Zacarias, após o Conselho Europeu dos dias 1 e 2 de outubro de 2020. 

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 9h00, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para dar explicações sobre “o panorama do alojamento estudantil 

universitário” [requerimento do CDS-PP] e para esclarecer “como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos na 

execução Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) e que medidas urgentes vão ser adotadas 

para colmatar a insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020/2021” [requerimento do PSD]. 

Às 10h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho, a respeito da "revogação do contrato de contrapartidas dos aviões C-295 da Força Aérea" [requerimento 

do BE], da "avaliação do Tribunal de Contas ao processo de contrapartidas da aquisição das aeronaves C-295, 

passando pelo processo de compra de drones por parte do Exército para utilização na vigilância dos incêndios 

rurais e terminando na enorme "derrapagem" do orçamento para a reabilitação de três dos cinco pisos do ex-

Hospital Militar de Belém" [requerimento do PSD] e da "utilização, pela Autoridade Marítima Nacional, do Sistema 

Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) em território nacional" [requerimento oral do 

PSD]. 

Às 11h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do Secretário de 

Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, sobre o Programa "Internacionalizar 2020". 
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À mesma hora, a Comissão de Saúde recebe, em audição, a Entidade Reguladora da Saúde, para apresentação do 

Plano de Atividades para 2020. 

Às 11h15, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição do Conselho 

de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) para apresentação dos pareceres sobre 

o funcionamento do SIRP, referentes ao ano de 2019 e ao 1.ª semestre de 2020.

Às 11h30, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição conjunta, sobre a 

utilização de biomassa florestal para produção de energia elétrica e térmica e sobre impactes ambientais de 

centrais a biomassa, das seguintes entidades [requerimento do PS]: 

- Associação de Produtores de Energia com Biomassa. (a confirmar)

- Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. (a confirmar)

À mesma hora, o Grupo de Trabalho - Alteração ao Regime da Carreira de Enfermagem procede à audição da 

Administração Central do Sistema de Saúde e da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público no âmbito 

da apreciação dos Projetos de Lei que alteram a carreira de enfermagem - n.ºs 403/XIV/1.ª (BE), 405/XIV/1.ª (BE), 

406/XIV/1.ª (PCP), 407/XIV/1.ª (PCP) e 447/XIV/1.ª (CDS-PP). 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Voos Civis Noturnos recebe, em audição, o Secretário de Estado Adjunto e das 

Comunicações, Hugo Santos Mendes, no âmbito da nova apreciação na generalidade dos Projetos de Lei n.º 

145/XIV/1.ª (PAN) - Determina a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior e n.º 

212/XIV/1.ª (BE) - Interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos 

atendíveis. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, estando agendado o debate com o Governo sobre política geral, seguido 

do debate preparatório do Conselho Europeu, ambos com a participação do Primeiro-Ministro. 

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

dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior procede à audição de João Marques, na qualidade de antigo 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão, em junho e meses seguintes de 2017. (a confirmar) 

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES

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

incumprimentos da licença ambiental da unidade da Cimpor em Alhandra e sobre o processo de atribuição de 

licença para a nova coincineração naquela unidade, a Agência Portuguesa do Ambiente [requerimento do BE]. 
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Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com a apreciação de proposta de lei do Governo que altera o 

prazo de submissão da proposta do orçamento municipal para 2021. Segue-se o debate de vários projetos de 

resolução de recomendação ao Governo sobre as seguintes matérias: reforço dos serviços públicos nos concelhos 

de Odemira e Aljezur e a definição, no prazo máximo de um ano, da solução urbanística definitiva para a falta de 

oferta de habitação condigna (PSD); respostas sociais e ambientais nas regiões mais afetadas pelas culturas 

agrícolas intensivas e superintensivas (PAN); respostas habitacionais e sociais integradas para os trabalhadores 

agrícolas no Perímetro de Rega do Mira (BE); medidas urgentes e específicas no reforço dos serviços públicos, no 

aumento do controlo e fiscalização sobre as condições de trabalho dos trabalhadores agrícolas e na garantia de 

habitação digna, no Perímetro de Rega do Mira (PCP) e sobre a alteração da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 179/2019, de 24 de outubro, com vista a salvaguardar uma eficaz prossecução de políticas públicas de

habitação (PS). 

De seguida, são apreciados cinco projetos de lei (BE, PCP, PAN, PEV e NiCR) que visam reforçar os direitos dos 

trabalhadores por turnos e noturnos e dois projetos de resolução, um sobre aumento do salário mínimo (PCP) e 

outro sobre o apoio às instituições do sector social e solidário que disponham de estrutura residencial para pessoas 

idosas no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID-19 (CDS-

PP). 

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

dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior procede à audição de Rui Fiolhais, na qualidade de antigo 

Presidente do Conselho de Gestão do Fundo REVITA. 

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

PLENÁRIO

A reunião plenária realiza-se às 10h00, com um agendamento potestativo (PS), relativo a legislação eleitoral. Foram 

agendadas para apreciação as seguintes iniciativas deste grupo parlamentar: altera disposições das leis eleitorais 

para o Presidente da República, a Assembleia da República e dos órgãos das autarquias locais, as leis orgânicas do 

regime do referendo e do referendo local e o regime jurídico do recenseamento eleitoral, alargando o voto em 

mobilidade e simplificando e uniformizando disposições transversais à realização de atos eleitorais e referendários; 

harmoniza a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu com as disposições em vigor na ordem jurídica portuguesa 

sobre perda de mandato de titulares de cargos eletivos; estabelece um regime excecional de voto antecipado na 

eleição do Presidente da República para os eleitores a quem foi decretado confinamento obrigatório, decorrente 

da epidemia SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades 

de saúde que não em estabelecimento hospitalar e, por último, determina a preparação da consolidação da 
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legislação procedimental eleitoral.  

Realizam-se votações regimentais no final do debate. 
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