
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO 

COMISSÕES 

A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação efetua audições, no âmbito da Proposta de Lei n.º 

41/XIV/1.ª – “Estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos”, às seguintes entidades: 

14h30 

- Governo da Região Autónoma dos Açores; (a confirmar) 

- Governo da Região Autónoma da Madeira; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

- Associação Nacional de Freguesias; 

- Ordem dos Arquitetos; 

- Ordem dos Engenheiros; 

17h00 

- Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Calda. 

A Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão de Cultura e Comunicação procedem à audição das 

seguintes entidades sobre a situação dos trabalhadores precários da Fundação de Serralves [requerimento do BE]: 

14h30 - Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT); 

16h00 - Conselho de Administração da Fundação de Serralves. 

Às 15h00, a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição do Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 

Rui Manuel Leal Marqueiro, e do Presidente da Fundação Mata Nacional do Bussaco, António Gravato, a propósito 

do estado e do novo modelo de gestão da Mata Nacional do Bussaco [requerimento do BE]. (a confirmar) 

À mesma hora, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território efetua uma audição conjunta dos 

Presidentes das Câmaras Municipais de Vizela, Victor Hugo Salgado, Fafe, Raul Jorge Fernandes da Cunha, 

Felgueiras, Nuno Fonseca, Guimarães, Domingos Bragança, e Santo Tirso, Alberto Costa, a propósito das descargas 

poluentes no Rio Vizela. 

Sobre o mesmo assunto, às 17h00, procede à audição conjunta dos Presidentes dos Conselhos de Administração 
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das Águas do Norte, José Luís Carneiro Machado do Vale, da empresa Vimágua, Armindo Costa e Silva, e das Termas 

de Vizela [requerimentos do PS, PSD e BE]. 

Às 15h30, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros 

e Fundos de Pensões, no âmbito do Plano de Atividades da Comissão. 

Às 16h30, o Grupo de Trabalho - Alteração ao Regime da Carreira de Enfermagem recebe, em audição, a Associação 

Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança, no âmbito 

da apreciação dos projetos de lei que alteram a carreira de enfermagem (Projetos de Lei 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 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 Sérgio Gomes, na qualidade de antigo 

Comandante em exercício do Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria [requerimento do PCP]. (a 

confirmar) 

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho e Segurança Social procedem à audição da Diretora-Geral 

da Saúde, Graça Freitas, sobre “os vários surtos que, desde o início da pandemia, se vêm registando em lares (IPSS 

ou outros), cujo caso mais grave ocorreu na estrutura residencial para Pessoas Idosas da Fundação Maria Inácia 

Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz” [requerimento do CDS-PP]. 

Às 10h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública, no âmbito do Plano de Atividades da Comissão. 

À mesma hora, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição conjunta da 

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre 

as consequências nefastas do processamento de bagaço de azeitona [requerimento do PCP].  (a confirmar) 

Às 11h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território prossegue as audições à IGAMAOT e à 

APA, a propósito das descargas poluentes no Rio Vizela [requerimentos do PSD e PS] (a confirmar) e, às 12h00, a 

propósito do incumprimento da licença ambiental da unidade da Cimpor em Alhandra e do processo de atribuição 

de licença para nova coincineração naquela unidade, continua a ouvir a APA [requerimento do BE] (a confirmar). 

Às 11h00, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, o Secretário de Estado da Agricultura e do 
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Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, para prestação de esclarecimentos sobre os procedimentos da Direção-Geral 

de Alimentação e Veterinária sobre a certificação de habilitações das empresas nacionais agroalimentares 

exportadoras para mercados extra-UE [requerimento do PSD]. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com declarações políticas. Segue-se a apreciação da Petição n.º 57/XIV/1.ª 

- Apoio para todas as crianças com idade escolar até aos 12 anos durante todo o período de suspensão letiva, 

seguindo-se o debate da Petição n.º 636/XIII/4.ª, em que se solicita a adoção de medidas com vista à requalificação 

do pavilhão 5 do Hospital de Sousa Martins da Unidade Local de Saúde da Guarda, juntamente com diversos 

projetos de resolução [n.º 547/XIV/1.ª (CDS-PP), n.º 555/XIV/1.ª (PSD), n.º 595/XIV/1.ª (PS), n.º 609/XIV/1.ª (BE) e 

n.º 613/XIV/1.ª (PCP)]. 

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 António Manuel Mendes Lopes, na 

qualidade de antigo representante dos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos 

no Conselho de Gestão do Fundo REVITA [requerimento potestativo do PSD]. (a confirmar) 

No final do Plenário, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação recebe, em audição, a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género, no âmbito do Plano de Atividades da Subcomissão, sobre a temática da 

igualdade de género. (a confirmar) 

QUINTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com o debate de dois projetos de lei sobre direitos digitais 

[n.º 473/XIV/1.ª (PS) e n.º 498/XIV/1.ª (PAN)], seguindo-se a apreciação do Projeto de Resolução n.º 532/XIV/1.ª 

(PSD) sobre lares em situação irregular. A reunião prossegue com o debate de três projetos de lei [n.º 484/XIV/1.ª 

(BE), n.º 492/XIV/1.ª (PCP) e n.º 497/XIV/1.ª (PAN)] sobre propinas no ensino superior público e, depois, com o 

debate de projetos de lei [n.º 18/XIV/1.ª (PCP), n.º 491/XIV/1.ª (PAN) e n.º 495/XIV/1.ª (BE)] sobre proteção no 

emprego. 

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 Adelina Machado Martins, na qualidade de 

antiga Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Centro [requerimento do GP PS]. (a confirmar) 

Após Plenário, o Grupo de Trabalho - Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança procede à 

audição do Sindicato de Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras. (a confirmar) 

Às 18h00, o Grupo de Trabalho - Prestações por incapacidade, decorrentes de doença ou acidentes de trabalho 
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recebe, em audição, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN) (a confirmar) e, às 18h45, a 

União Geral de Trabalhadores (UGT). (a confirmar) 

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO 

PLENÁRIO 

A reunião plenária realiza-se às 10h00 e inicia-se com a reapreciação dos Decretos n.º 57/XIV e n.º 59/XIV, 

devolvidos pelo Presidente da República, o primeiro altera a lei da nacionalidade e o segundo altera a lei que 

aprovou as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Segue-se o debate de 

projetos de resolução sobre cuidados de saúde primários [n.º 631/XIV/2.ª (CDS-PP), n.º 248/XIV/1.ª (PAN), n.º 

630/XIV/2.ª (PCP), n.º 641/XIV/2.ª (CDS-PP) e  656/XIV/2.ª (BE)]. 

A reunião prossegue com a apreciação de dois projetos de lei [n.º 53/XIV/1.ª (PAN) e n.º 496/XIV/1.ª (NiCR)] sobre 

acesso ao arrendamento por quem tem animais de companhia. 

Realizam-se votações regimentais no final do debate. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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