
COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 29 de setembro de 2021
 

 
 

09:30 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
 
 

[formato presencial e por videoconferência]
 

 
 
PARTE I - 9H30
 
1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre consultas
a promover;
 
2. Distribuição de iniciativas europeias;
 
3. Anúncio de projetos de voto que baixaram à Comissão
 
4. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
 
Projeto de Lei n.º 851/XIV/2.ª (Ninsc CR) - Procede à implementação do modelo da
igualdade e reforça a proteção das pessoas na prostituição;
 
Relatoras: Deputadas Elza Pais e Joana Sá Pereira (PS)
 
Projeto de Lei n.º 885/XIV/2.ª (PSD) - Revogação da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, relativa
ao regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no
âmbito da pandemia da doença covid-19;
 
Relatora: Deputada Isabel Rodrigues (PS)
 
Projeto de Lei n.º 886/XIV/2.ª (CDS-PP) - Cessação de vigência do regime excecional de
medidas de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da
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prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e
da doença COVID-19, constante da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril;
 
Relatora: Deputada Isabel Rodrigues (PS)
 
Projeto de Lei n.º 906/XIV/2.ª (Ninsc CR) - Garante o cumprimento da Convenção de
Istambul reforçando a protecção das vítimas em caso de assédio sexual;
 
Relatora: Deputada Emília Cerqueira (PSD)
 
5. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 706/XIV/2.ª (PS) Delimita as
circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a
conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para alcançar tal resultado
 
6. Discussão, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de Resolução
n.º 1439/XIV/2.ª (Ninsc JKM) - Recomenda ao Governo a implementação de políticas
públicas para um combate eficaz aos crimes de ódio em Portugal;
 
7. Discussão e votação, nos termos dos n.os 7 e 8 do artigo 75.º do RAR, do Projeto de
Voto n.º 657/XIV/2.ª (PS) - De Saudação ao Dia Internacional da Memória do Tráfico de
Escravos e sua Abolição;
 
8. Apresentação dos relatórios das seguintes visitas de trabalho:
 
- Delegação da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação à Casa de
Acolhimento Especializado da Cruz Vermelha Portuguesa - Penha de França, realizada
a 11 de maio de 2021;
 
- Delegação da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais ao
Estabelecimento Prisional de Leiria, realizada a 25 de maio de 2021;
 
9. Distribuição e admissão de petições, designadamente:
 
Petição n.º 271/XIV/2.ª - Pela criação de uma comissão de inquérito à atuação do juiz de
Vila Real;
 
Petição n.º 272/XIV/2.ª - Contra as medidas restritivas impostas na pandemia;
 
Petição n.º 273/XIV/2.ª - Pela suspensão do Despacho n.º 7247/2019, que estabelece as
medidas que as escolas devem adotar no âmbito do direito à autodeterminação da
identidade de género e expressão de género e do direito à proteção das características
sexuais de cada pessoa;
 
Petição n.º 275/XIV/2.ª - Contra a obrigatoriedade de constituir advogado para apresentação
de reclamação judicial;
 
Petição n.º 277/XIV/2.ª - Contra a imposição do uso de máscaras no contexto da pandemia
da Covid-19;
 
Petição n.º 278/XIV/2.ª - Solicita a instauração de um inquérito parlamentar em virtude dos
meios utilizados na proteção do Presidente do Sport Lisboa e Benfica;
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Petição n.º 284/XIV/2.ª - Pelo envio da lei de Reforma das Forças Armadas ao Tribunal
Constitucional.
 
Petição n.º 290/XIV/2.ª - Solicita a transposição integral da Diretiva 2017/853, de 17 de maio
de 2017, relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas;
 
Petição n.º 292/XIV/2.ª - Solicita a anulação da condenação num processo judicial; 
 
 
10. Apreciação e votação das atas n.os 75 a 87/XIV/2.ª (correspondentes às reuniões do
mês de julho de 2021);
 
11. Outros assuntos.
 
 
 
PARTE II - 11H15
 
Audição do Senhor Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Cluny, Membro Nacional na
Eurojust, para apresentação do relatório anual de atividades do Gabinete de Portugal na
Eurojust relativo ao ano de 2020. [por videoconferência]
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