
 

DESTAQUES 

TERÇA -FEIRA, 14 DE SETEMBRO 

COMISSÕES 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do Secretário de 

Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, no âmbito da apreciação de diversas iniciativas 

sobre durabilidade dos equipamentos [Projetos de lei n.ºs 37/XIV/1.ª (PCP); 116/XIV/1.ª (PAN); 119/XIV/1.ª (BE) e 

120/XIV/1.ª (PEV)]. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Conselho de Finanças Públicas, representado 

por Nazaré da Costa Cabral, Presidente, Miguel St. Aubyn, Vogal Executivo, e Carlos Marinheiro, Vogal não-

Executivo. 

A Comissão de Assuntos Europeus ouve os candidatos propostos pelo Governo ao cargo de Juiz no Tribunal Geral 

da União Europeia – renovação de mandato: 

 16h00 – Maria José Costeira; 

 17h00 – Ricardo da Silva Passos. 

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 de Christine Ourmières-

Widener, Presidente Executiva da TAP Air Portugal. 

Às 17h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a 

Secretária de Estado da Justiça responsável pela área dos registos e notariado, Anabela Pedroso, para abordar os 

problemas deste setor [requerimento do PCP]. 

QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Saúde ouve, sobre a “falta de médicos de família, em especial na região LVT, e a incapacidade para 

solucionar este problema”, as seguintes entidades [requerimento do BE]: 

10h15 - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 

11h30 - Administração Central do Sistema de Saúde. (a confirmar) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43999
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44176
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44187
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44188
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Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do Presidente da 

Comissão Executiva da ANA - Aeroportos de Portugal/Vinci Aeroportos, Thierry Ligonniére, sobre “a ampliação da 

pista do Aeroporto da Horta” [requerimento do PS]. 

Às 14h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição do Ministro 

da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre os festejos do Sporting como campeão nacional e as 

subsequentes polémicas que originaram a abertura de um inquérito pela IGAI à atuação da PSP [requerimento do 

PSD]. 

Às 15h00, a Reunião Plenária tem como ponto único a Sessão Evocativa do Antigo Presidente da República Jorge 

Sampaio. 

QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 15h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação de duas iniciativas de proteção do Barranquenho [Projetos 

de Lei n.ºs 708/XIV/2.ª (PS) e 800/XIV/2.ª (PCP)], seguindo-se o Projeto de Lei n.º 516/XIV/2.ª (PSD) - Transfere a 

sede do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e da Entidade das Contas e Financiamentos 

Políticos para a cidade de Coimbra. 

São depois apreciados o Projeto de Lei n.º 148/XIV/1.ª (CDS-PP) - Modelo de financiamento dos hospitais 

integrados no Serviço Nacional de Saúde,  o Projeto de Lei n.º 883/XIV/2.ª (PAN) - Regula o acorrentamento e o 

alojamento em varandas e espaços afins dos animais de companhia e o Projeto de Resolução n.º 1161/XIV/2.ª 

(PEV) - Programa nacional para o uso eficiente da água. 

SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO 

Às 10h00, a Reunião Plenária inicia-se com a apreciação do Projeto de Resolução n.º 1438/XIV/2.ª (BE) - Garantia 

de acesso aos apoios extraordinários por parte de desempregados e trabalhadores independentes. O ponto 

seguinte da agenda é dedicado à apreciação do Projeto de Lei n.º 909/XIV/2.ª (PCP) - Alteração ao Regime do 

Arrendamento Urbano, seguida do debate de iniciativas relativas aos preços e custos dos combustíveis [Proposta 

de Lei n.º 109/XIV/2.ª (GOV) e Projetos de lei n.ºs 898/XIV/2.ª (PCP); 899/XIV/2.ª (PCP); 900/XIV/2.ª (PCP) e 

924/XIV/2.ª (CDS-PP)]. Segue-se a apreciação da Proposta de Lei n.º 110/XIV/2.ª (GOV) - Aprova a lei antidopagem 

no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. 

São depois apreciadas as Propostas de Resolução apresentadas pelo Governo (n.ºs 26/XIV/2.ª; 27/XIV/2.ª e 

28/XIV/2). 
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O último ponto da agenda é dedicado ao Relatório e Conta de Gerência da Assembleia da República relativos ao 

ano de 2020.  

Durante a reunião decorrem as eleições para: 

- Quatro Juízes para o Tribunal Constitucional; 

- Quatro membros para o Conselho Superior de Informações; 

- Oito 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 

 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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