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1. Evocação do Dia Internacional da Mulher
 
2. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relatores e deliberação sobre
consultas a promover;
 
3. Distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores;
 
4. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
 

Projeto de Lei n.º 513/XV/1.ª (CH) - Altera a legislação penal no sentido de atribuir
maior proteção às vítimas de crimes sexuais - Relatora Deputada Cláudia Santos (PS);
 
Projeto de Lei n.º 515/XV/1.ª (PAN) - Assegura a inclusão da condenação pelos crimes
de violência doméstica, de ofensa à integridade física, contra a liberdade e
autodeterminação sexual praticados contra o autor da sucessão nas causas de
indignidade sucessória, procedendo para o efeito à alteração do Código Civil e do
Código Penal - Relatora: Deputada Anabela Real (PS);
 
Proposta de Lei n.º 58/XV/1.ª (GOV) - Revê o regime jurídico dos produtos explosivos
e das substâncias perigosas - Relatora: Deputada Emília Cerqueira (PSD);
 
Projeto de Lei n.º 561/XV/1.ª (BE) - Integra o suplemento de recuperação processual
no vencimento dos oficiais de justiça (Alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de
novembro, que estabelece medidas de compensação para a recuperação dos atrasos
processuais) - Relator: Deputado Paulo Araújo Correia (PS);
 
Projeto de Lei n.º 563/XV/1.ª (BE) - Altera o regime geral de proteção de denunciantes
de infrações, que transpôs a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam
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violações do direito da União - Relator: Deputado Pedro Pinto (CH);
 

5. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 99/XV/1.ª (PSD) Aprova
disposições específicas relativas ao exercício de funções de polícia florestal das carreiras de
guarda florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e do Projeto de Lei
395/XV/1.ª (PS) Regime de exercício de funções de polícia florestal pelos trabalhadores da
carreira de guarda florestal das Regiões Autónomas;
 
6. Discussão, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de Resolução
n.º 397/XV/1.ª (CH) - Recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de
diversão noturna;
 
7. Discussão e votação dos seguintes requerimentos:
 

A) apresentado pelo Grupo Parlamentar do CH para audição dos membros da
Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja
Católica, sobre a produção do relatório e respetivas consequências; do Presidente da
Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, e do Cardeal-Patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente, para o mesmo fim, com o propósito de darem a perspetiva da
Igreja Católica sobre a anunciada mudança de paradigma nesta matéria; e da Ministra
da Justiça a propósito da legislação em preparação sobre a matéria;
 
B) apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para convidar a Comissão
Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica
para uma audição sobre o conteúdo do Relatório Final “Quebrar o Silêncio”,
nomeadamente no que respeita às Recomendações deixadas, e convidar a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a Associação Quebrar o Silêncio para
uma audição sobre as especificidades da vitimização das crianças vítimas de abusos
sexuais, sobre as suas necessidades e os direitos que devem ter assegurados;
 
C) apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição da Comissão
Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica
Portuguesa; do IAC – Instituto de Apoio à Criança; da CNPDPCJ – Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças; e da Ministra da Justiça, sobre as
sugestões e recomendações contidas no Relatório da Comissão Independente para o
Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, algumas das
quais cuja concretização carece de intervenção legislativa por parte do Parlamento;
 

8. Apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na reunião
interparlamentar subordinada ao tema «Os direitos das mulheres ucranianas que fogem da
guerra», organizada Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
(FEMM), a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) e a
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) do Parlamento Europeu - Chefe de
Delegação: Deputada Romualda Fernandes;
 
9. Outros assuntos.
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