
 

DESTAQUES 

TERÇA -FEIRA, 28 DE SETEMBRO 

COMISSÕES 

O Grupo de Trabalho – Comunicações Eletrónicas, no âmbito da apreciação da Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª 

(GOV) – “Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas” ouve as seguintes entidades: 

10h30 - DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 

11h10 - CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados; e 

11h50 - APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. 

Às 14h30, a Comissão de Cultura e Comunicação procede à audição de Luísa Coelho Ribeiro, indigitada para o 

Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal.  

Às 15h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição da 

Provedora de Justiça para apresentação do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 2020 (incluindo do 

Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura). 

À mesma hora, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho, sobre o fim da missão das Forças Nacionais Destacadas no Afeganistão. 

Também às 15h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do 

Presidente do Conselho de Administração da IP – Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, sobre “os salários 

em atraso nos trabalhadores que asseguram a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias" [requerimento 

do PCP]; “a concessão do Baixo Alentejo" [requerimento do PS], tendo a Comissão deliberado discutir a concessão 

do Baixo Alentejo em toda a sua extensão; e ainda, sobre “a subconcessão do Algarve Litoral” [requerimento oral 

do PSD]. 

A Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º 94/XIV/2.ª 

(GOV) - Procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários, ouve as seguintes entidades: 

15h30 - Banco de Portugal (Gonçalo Castilho, Diretor do Departamento de Serviços Jurídicos); 

17h00 - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Gabriela Figueiredo Dias, Presidente do Conselho de 

Administração). 
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Às 16h00, 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 da CGTP-IN - 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional e da UGT - União Geral de 

Trabalhadores. 

QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

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

Procurador-Geral Adjunto, António Cluny, Membro Nacional na Eurojust, para apresentação do relatório anual de 

atividades do Gabinete de Portugal na Eurojust relativo ao ano de 2020. 

Às 10h00, a Comissão de Saúde ouve a Administração Central do Sistema de Saúde, sobre a “falta de médicos de 

família, em especial na região LVT, e a incapacidade para solucionar este problema” [requerimento do BE]. 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede às seguintes audições: 

10h30 - Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e DECO Madeira, a respeito da apreciação 

da Proposta de Lei n.º 71/XIV/2.ª (ALRAM) – “Pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas 

eletrónicas para os consumidores das Regiões Autónomas”;  

12h00 - Audição do Presidente do Conselho de Administração da CP – Comboios de Portugal, Nuno Freitas, sobre 

“os salários em atraso nos trabalhadores que asseguram a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias" 

[requerimento do PCP]. 

Às 15h00, o ponto único da agenda da Reunião Plenária é preenchido por Declarações Políticas. 

QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO 

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

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

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

Segue-se o debate de diversos projetos de resolução que recomendam ao Governo a requalificação ou a conclusão 

de obras em curso em escolas. 

O ponto seguinte é dedicado à apreciação do  Projeto de Lei n.º 919/XIV/2.ª (BE) - Estabelece limites à publicidade 

dos jogos e apostas, concluindo-se a reunião com a apreciação do Projeto de Resolução n.º 1445/XIV/2.ª (PCP) - 

Aumento do salário mínimo nacional.  
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SEXTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, a Reunião Plenária inicia-se com o Debate relativamente ao Estado da União, com a participação do 

Governo. 

Segue-se a apreciação do Projeto de Lei n.º 618/XIV/2.ª (CDS-PP) – Conta-corrente entre os Contribuintes e o 

Estado. 

De seguida são debatidas diversas iniciativas de proteção da pesca e dos seus profissionais, bem como de espécies 

marinhas [Projetos de Lei n.ºs 865/XIV/2.ª (PAN) e 864/XIV/2.ª (PAN); Projetos de Resolução n.ºs 1332/XIV/2.ª 

(PAN) e 1389/XIV/2.ª (PAN); Projeto de Lei n.º 833/XIV/2.ª (NiCR); Projetos de Resolução n.ºs 27/XIV/1.ª (PCP); 

95/XIV/1.ª (PCP) e 1239/XIV/2.ª (NiCR)]. 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação do Projeto de Lei n.º 31/XIV/1.ª (PEV) – Alarga a abrangência 

a novos produtos da rotulagem para os alimentos que contém transgénicos e do Projeto de Lei n.º 944/XIV/3.ª 

(PAN) - Estabelece a obrigatoriedade de prestação de informação ao consumidor relativamente aos custos 

ambientais da produção dos géneros alimentícios 

Durante a reunião decorrem as eleições para: 

- Quatro Juízes para o Tribunal Constitucional; 

- Quatro membros para o Conselho Superior de Informações; 

- Seis membros para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 

- Três membros para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de 

Contratação Pública. 

 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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