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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2019/novembro/14 - (quinta-feira)

 

 

 
 

Petição n.º 507/XIII/3.ª  

Da iniciativa de Laura Ramos e outros - Petição pelo fim da Violência Obstétrica nos blocos de parto dos

hospitais portugueses 

 
 

 
Petição n.º 558/XIII/4.ª 

Da iniciativa de Mónica Alexandra da Cunha dos Santos e outros - Solicitam alterações legislativas,

designadamente em matéria de imparcialidade e independência dos magistrados judiciais, na sequência

de recentes acontecimentos em clube de futebol português

 
 

 
Petição n.º 557/XIII/4.ª 

Da iniciativa da FENPROF - Federação Nacional dos Professores - Pelo direito ao descongelamento

das carreiras docentes do ensino superior

 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n.º 31/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo a adopção de medidas que permitam reforçar os direitos das mulheres na

gravidez e no parto

Projeto de Resolução n.º 40/XIV/1.ª (PEV)

Reforço dos cuidados de assistência na gravidez e no parto

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 6 - XIV Leg. 1.ª Ses.

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13191
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44030
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44043
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13242
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13241
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Petição n.º 560/XIII/4.ª 

Da iniciativa de Sandra Marisa Lourenço Gomes Pimenta e outros - Solicitam igualdade na contagem do

tempo de serviço de ex-militares

 
 

Projeto de Lei n.º 38/XIV/1.ª (PEV)

Materializa o direito à alteração obrigatória de posicionamento remuneratório aos docentes do Ensino

Superior Público

Projeto de Lei n.º 56/XIV/1.ª (PAN)

Clarifica o regime de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior

Projeto de Lei n.º 58/XIV/1.ª (BE)

Valorizações remuneratórias dos docentes do ensino superior

Projeto de Lei n.º 61/XIV/1.ª (PCP)

Efetiva o direito à progressão remuneratória dos professores do Ensino Superior Público garantindo a

contabilização de todos os pontos obtidos

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Resolução n.º 37/XIV/1.ª (CDS-PP)

Recomenda ao Governo que contabilize a avaliação obtida pelos ex-militares, nos anos em que

desempenharam funções nas Forças Armadas, após ingresso na Administração Pública, para efeitos do

sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP)

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 6 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44000
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44048
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44054
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13244
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44038
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Petição n.º 566/XIII/4.ª 

Da iniciativa de Liliana Brito de Lima e outros - Solicitam a adoção de medidas com vista à

obrigatoriedade de disponibilização de condições para as sestas, para crianças até à entrada na

primária

 
 

 
Petição n.º 503/XIII/3.ª 

Da iniciativa de Vera Cândida Pinto Gomes e outros - Solicitam a adoção de medidas que permitam

melhorar as Condições para portadores de Doenças Inflamatórias do Intestino (Crohn e Colite Ulcerosa)

 
 

Projeto de Resolução n.º 28/XIV/1.ª (BE)

Recomenda ao Governo que avalie a pertinência da introdução da sesta nos estabelecimentos de

educação pré-escolar

Projeto de Resolução n.º 38/XIV/1.ª (PAN)

Adopta as recomendações da Sociedade Portuguesa de Pediatria, promovendo a criação de condições

para a prática da sesta das crianças do ensino pré-escolar

Projeto de Resolução n.º 47/XIV/1.ª (PCP)

Recomenda ao Governo que garanta as condições para a efetiva possibilidade de realização de sesta a

partir dos três anos na Educação Pré-Escolar da rede pública do Ministério da Educação

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Projeto de Resolução n.º 22/XIV/1.ª (BE)

Recomenda ao Governo que adote medidas que permitam melhorar as condições de vida e o acesso

aos cuidados de saúde por parte de pessoas com doença inflamatória do intestino

Projeto de Resolução n.º 36/XIV/1.ª (CDS-PP)

Recomenda ao Governo a adoção de medidas que minimizem o impacto das Doenças Inflamatórias do

Intestino na vida destes doentes.

Projeto de Resolução n.º 44/XIV/1.ª (PSD)

Recomenda ao Governo a adoção de medidas que permitam aumentar a acessibilidade aos cuidados

de saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de Doenças Inflamatórias do Intestino

Reunião N.º 6 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13250
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44016
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44039
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44053
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13187
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44003
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44036
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44047


 
Projeto de Resolução n.º 50/XIV/1.ª (PCP)

Recomenda ao Governo o reforço das medidas de apoio aos doentes com doença inflamatória do

intestino

Tempos:

3 minutos a cada Grupo Parlamentar

Reunião N.º 6 - XIV Leg. 1.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44057

