
 

DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00  a Comissão de Saúde procede à audição da comissão representativa dos cidadãos subscritores do Projeto 

de lei n.º 214/XIV/1.ª – “Procriação medicamente assistida post mortem”, e, às 11h00, do Presidente da ARS do 

Alentejo, José Alberto Noronha Marques Robalo, sobre “a construção do novo Hospital Central Público do 

Alentejo”, a demora na reabertura das “extensões dos centros de saúde encerrados por força das medidas tomadas 

para fazer face à epidemia da Covid-19” e “as condições de prevenção e combate a surtos de Covid-19 em lares de 

idosos”, designadamente em Reguengos de Monsaraz [requerimento do  PCP]. 

Às 10h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, o antigo Ministro da Economia, Álvaro Santos 

Pereira, no "contexto do processo dos contratos dos aviões C295 da Força Aérea" [requerimento do BE]. 

Às 10h30, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão de Cultura e Comunicação procedem à audição 

dos representantes dos trabalhadores precários da Fundação de Serralves, sobre a sua situação laboral 

[requerimento do BE]. 

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

primeiros subscritores da Petição n.º 8/XIV/1.ª - "Parem de nos matar". 

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

Ambiental Amigos das Fortes (AAAF) sobre as consequências nefastas do processamento de bagaço de azeitona 

[requerimento do PCP]. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com o Debate temático solicitado pelo Governo sobre “Visão estratégica 

para o Plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030”, seguindo-se o Debate preparatório do Conselho 

Europeu, 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 Bruno Gomes, na qualidade de antigo 

vereador da Câmara Municipal de Pedrogão Grande. 

No final do Plenário, o Grupo de Trabalho - Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança procede 
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à audição do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Mar procede à audição de um conjunto de entidades sobre o processo 

em curso de desmantelamento do Ministério da Agricultura [requerimento do PCP]. 

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 14h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação recebe, em audição, Inês Amaro, Suzana Amorim 

e Ana Teresa Sousa, da Autoridade Central para a Adoção Internacional, ISS, I.P. [requerimento do BE]. 

Às 14h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição dos 

representantes do grupo de cidadãos eleitores proponentes da Iniciativa Popular de Referendo n.º 1/XIV/1.ª - 

Sobre a (des)Penalização da morte a pedido. 

Às 15h00, realiza-se reunião plenária, com o debate de diversas iniciativas: Projeto de Resolução n.º 307/XIV/1.ª 

(PS) – Recomenda ao governo a adoção de medidas de valorização das associações que promovam o equilíbrio de 

género nos seus órgãos sociais; Projeto de Resolução n.º 582/XIV/1.ª (PSD) - Programa de resposta económica e 

social para o Algarve; Projeto de Lei n.º 414/XIV/1.ª (BE) -  Densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de 

empresa ou estabelecimento clarificando a sua aplicação nas situações de fornecimento de serviços de vigilância, 

alimentação ou limpeza (16.ª alteração do Código do Trabalho); Projeto de Lei n.º 448/XIV/1.ª (PS) - Introduz uma 

norma interpretativa do artigo 285.º do Código do Trabalho, tornando obrigatória a sua aplicação à adjudicação, 

por concurso público, de prestações de serviços públicos; Projeto de Lei n.º 503/XIV/1.ª (PCP) Defende e reforça 

os direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento, no setor privado ou no 

setor público, por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, ajuste direto 

ou qualquer outro meio previsto; Projeto de Lei n.º 372/XIV/1.ª (PCP) - Cria um regime de reforço de trabalhadores 

em equipamentos sociais e revoga a Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março; Projeto de Lei n.º 490/XIV/1.ª (CDS-

PP) - Atualização em 6% do Compromisso de Cooperação celebrado com as entidades do setor social e solidário; 

Projeto de Lei n.º 504/XIV/1.ª (BE) - Conversão em contrato de trabalho das bolsas dos profissionais recrutados 

para reforço do apoio aos lares e a outros equipamentos sociais; Projeto de Resolução n.º 99/XIV/1.ª (CDS-PP) - 

Recomenda ao Governo a preparação de medidas concretas, e com caráter permanente, que visem minorar os 

efeitos da seca; Projeto de Lei n.º 155/XIV/1.ª (PCP) - Cria o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos 

da Seca e seu acompanhamento;  e Projeto de Lei n.º 502/XIV/1.ª (NiCR) - Cria o Plano de Prevenção e Adaptação 

do território aos efeitos da seca. 

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 Valdemar Alves, na qualidade de Presidente 
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à data dos factos e atual Presidente da Câmara Municipal de Pedrogão Grande. 

No final do Plenário, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação realiza a Audição do Conselho 

Superior de Obras Públicas "acerca do documento de uma Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 

Económica de Portugal 2020/2030". (a confirmar) 

À mesma hora realiza-se a cerimónia de tomada de posse da 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. 

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO 

A reunião plenária realiza-se às 10h00, que se inicia com a reapreciação dos Decretos n.º 46/XIV e n.º55/XIV, 

devolvidos pelo Presidente da República, o primeiro relativo ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela 

Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, e o segundo que altera a lei do 

direito de petição. Segue-se a apreciação de três projetos de inquérito parlamentar (CH, BE e IL) relativos aos 

prejuízos do Novo Banco e depois o debate dos projetos de resolução n.º 553/XIV/1.ª (PAN) – Recomenda ao 

Governo português que intervenha junto do Governo Espanhol no sentido de proceder ao encerramento da central 

nuclear de Almaraz; n.º 279/XIV/1.ª (PEV) - Realização de um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil 

em Portugal, com vista à sua total erradicação e n.º 289/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo a elaboração de 

estudo nacional sobre o trabalho infantil.  

Votações regimentais no final do debate. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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