DAR — I SÉRIE — N.º 1 (2022.03.30)
SUMÁRIO
Pelas 10 horas e 8 minutos, ao abrigo do n.º 1 do artigo 173.º da Constituição, reuniu a
Assembleia da República, tendo o Deputado Eurico Brilhante Dias (PS), em nome do partido
maioritário, saudado todos os Deputados eleitos e proposto que fosse convidada para presidir
aos trabalhos a anterior Vice-Presidente Edite Estrela, com o que a Câmara concordou.
A Presidente ocupou o seu lugar na Mesa e, após indicação dos Deputados Eurico Brilhante
Dias (PS) e Adão Silva (PSD), convidou os Deputados Maria da Luz Rosinha (PS) e Duarte
Pacheco (PSD) para Secretários.
De seguida, a Presidente saudou todos os Deputados eleitos e deu conta do Projeto de
Resolução n.º 1/XV/1.ª (PS, PSD, CH, IL, PCP e BE) — Constituição de uma Comissão
Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos, que foi aprovado por unanimidade.
Após interrupção da sessão, o Deputado Pedro Delgado Alves (PS) procedeu à leitura do
relatório daquela Comissão, que verificou os poderes de todos os Deputados, tendo o respetivo
parecer merecido aprovação da Câmara.
Procedeu-se, depois, à eleição do Presidente da Assembleia da República para a XV
Legislatura, tendo o candidato proposto pelo PS, o Deputado Augusto Santos Silva, obtido a
maioria absoluta dos votos dos Deputados em efetividade de funções.
Posteriormente, o Presidente dirigiu-se à Câmara, agradecendo a sua eleição e desejando a
todos as maiores felicidades, tendo-se seguido no uso da palavra os Deputados Eurico
Brilhante Dias (PS), Adão Silva (PSD), André Ventura (CH), Rodrigo Saraiva (IL), Paula Santos
(PCP), Pedro Filipe Soares (BE), Inês de Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (L).
O Presidente encerrou a sessão eram 17 horas e 52 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 2 (2022.04.01)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 2 minutos.
O Deputado Pedro Delgado Alves (PS) procedeu à leitura do relatório da Comissão
Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos, tendo sido aprovado o respetivo
parecer, após o Deputado André Ventura (CH) ter usado da palavra para contestar a sua não
distribuição atempada aos grupos parlamentares.
De seguida, o Presidente anunciou a eleição, na Sala do Senado, dos Vice-Presidentes,
Secretários e Vice-Secretários da Mesa e dos membros do Conselho de Administração da
Assembleia da República, tendo depois interrompido a sessão.
Reaberta a sessão, foram anunciados os resultados das eleições.
Foram eleitos para o Conselho de Administração da Assembleia da República os Deputados
Eurídice Pereira (PS), José Silvano (PSD), André Ventura (CH), Carla Castro (IL), João Dias
(PCP) e Joana Mortágua (BE) — como efetivos — e os Deputados Pedro do Carmo (PS), Hugo
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Carneiro (PSD), Pedro dos Santos Frazão (CH), Joana Cordeiro (IL), Diana Ferreira (PCP) e
Pedro Filipe Soares (BE) — como suplentes.
Foram ainda eleitos, para Vice-Presidentes, os Deputados Edite Estrela (PS) e Adão Silva
(PSD), para Secretários, os Deputados Maria da Luz Rosinha (PS), Duarte Pacheco (PSD),
Palmira Maciel (PS) e Lina Lopes (PSD) e, para Vice-Secretários, os Deputados Diogo Leão
(PS), Helga Correia (PSD) e Joana Sá Pereira e Tiago Estevão Martins (PS), não tendo obtido
a maioria necessária os candidatos a Vice-Presidente Diogo Pacheco de Amorim (CH),
proposto pelo CH, e João Cotrim Figueiredo (IL), proposto pelo IL.
Ao abrigo do artigo 23.º do Regimento da Assembleia da República, usaram da palavra o
Deputado André Ventura (CH), que apresentou a candidatura para Vice-Presidente do
Deputado Gabriel Mithá Ribeiro (CH), e o Deputado Rodrigo Saraiva (IL), que não apresentou
nova candidatura.
O Presidente anunciou uma segunda votação, na Sala do Senado, para a eleição do VicePresidente da Mesa proposto pelo CH, após o que interrompeu a sessão.
Reaberta a sessão, foi anunciado que o candidato proposto pelo CH não obteve a maioria
absoluta dos votos dos Deputados em efetividade de funções, tendo o Deputado André
Ventura (CH) usado da palavra para lamentar o resultado.
Depois de felicitar todos os candidatos e todos os Deputados eleitos, o Presidente encerrou
a sessão eram 18 horas e 6 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 3 (2022.04.08)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 8 minutos.
O Primeiro-Ministro (António Costa), após saudar o Presidente e os Deputados, procedeu à
apresentação do Programa do XXIII Governo Constitucional, tendo, depois, respondido a
pedidos de esclarecimento dos Deputados Rui Rio (PSD), Eurico Brilhante Dias (PS), André
Ventura (CH), João Cotrim Figueiredo (IL), Jerónimo de Sousa (PCP), Catarina Martins (BE),
Inês de Sousa Real (PAN), Rui Tavares (L), João Torres (PS), Joana Mortágua (BE), Adão
Silva (PSD), Paula Santos (PCP), Carla Castro (IL), Miguel Matos (PS), Sara Madruga da
Costa (PSD), Pedro Pinto (CH), João Dias (PCP), Jamila Madeira e Porfírio Silva (PS), Paulo
Moniz (PSD), Francisco César (PS) e Paulo Mota Pinto (PSD).
Iniciou-se o debate do Programa do XXIII Governo Constitucional, tendo usado da palavra,
a diverso título, os Deputados Mónica Quintela (PSD), Marcos Perestrello (PS), Bruno Nunes
(CH), Luís Capoulas Santos (PS), Pedro dos Santos Frazão (CH), Bernardo Blanco (IL), André
Ventura (CH), Rui Rocha (IL), Pedro Delgado Alves (PS) e Filipe Melo (CH).
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, nesta reunião
plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 36 minutos.
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DAR — I SÉRIE — N.º 4 (2022.04.09)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 6 minutos.
Deu-se conta da entrada na Mesa do Projeto de Resolução n.º 18/XV/1.ª e do Projeto de
Deliberação n.º 1/XV/1.ª
Prosseguiu o debate do Programa do XXIII Governo Constitucional, tendo usado da palavra,
a diverso título, além dos Ministros da Economia e do Mar (António Costa Silva), do Ambiente e
da Ação Climática (Duarte Cordeiro) e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (Ana
Mendes Godinho), os Deputados Mariana Mortágua (BE), Afonso Oliveira (PSD), Patrícia
Gilvaz (IL), Carlos Pereira (PS), Bruno Dias (PCP), Carlos Guimarães Pinto (IL), Jorge
Salgueiro Mendes (PSD), Hugo Costa (PS), Inês de Sousa Real (PAN), Paula Santos (PCP),
Jorge Paulo Oliveira (PSD), Rui Afonso (CH), Pedro Filipe Soares (BE), Luís Soares e Maria
Antónia de Almeida Santos (PS), Rui Tavares (L), Rosário Gambôa e Hugo Pires (PS), Bruno
Coimbra (PSD), Filipe Melo (CH), Diana Ferreira (PCP), António Prôa (PSD), Nuno Fazenda e
Alexandre Quintanilha (PS), Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), José
Moura Soeiro (BE), Clara Marques Mendes (PSD), João Dias (PCP), Rita Matias (CH),
Francisco César (PS), Joana Barata Lopes (PSD), Rui Paulo Sousa, Diogo Pacheco de Amorim
e Pedro Pinto (CH) e Eurico Brilhante Dias (PS).
Entretanto, deu-se conta da entrada na Mesa da Moção de Rejeição n.º 1/XV/1.ª (CH) — Do
Programa do XXIII Governo Constitucional, que posteriormente foi rejeitada.
Procedeu-se ao encerramento do debate do Programa do XXIII Governo Constitucional,
tendo proferido intervenções, além da Ministra da Presidência (Mariana Vieira da Silva), os
Deputados Rui Tavares (L), Inês de Sousa Real (PAN), Catarina Martins (BE), Jerónimo de
Sousa (PCP), Rodrigo Saraiva (IL), André Ventura (CH), Rui Rio (PSD) e Eurico Brilhante Dias
(PS).
Foi aprovado o Projeto de Deliberação n.º 1/XV/1.ª (PAR) — Elenco e composição das
comissões parlamentares permanentes.
Foi aprovado o Projeto de Resolução n.º 18/XV/1.ª (PAR) — Deslocação do Presidente da
República a Madrid e a Málaga.
Ao abrigo do artigo 77.º do Regimento da Assembleia da República, o Deputado André
Ventura (CH) fez um protesto dirigido ao Presidente por ter sido interrompido durante a sua
intervenção no encerramento do debate, tendo o Presidente sustentado a referida interrupção
no n.º 3 do artigo 89.º do Regimento.
O Presidente encerrou a sessão eram 17 horas e 21 minutos.
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DAR — I SÉRIE — N.º 5 (2022.04.14)
SUMÁRIO
A Presidente (Edite Estrela) declarou aberta a sessão às 15 horas e 1 minuto.
Deu-se conta da entrada na Mesa das Propostas de Lei n. os 1, 2 e 4/XV/1.ª, dos Projetos de
Lei n.os 1 a 3, 5 a 31 e 33 a 39/XV/1.ª, dos Projetos de Regimento n. os 1 a 4/XV/1.ª e dos
Projetos de Resolução n.os 2 a 17 e 19 a 21/XV/1.ª
Em declaração política, a Deputada Berta Nunes (PS), aludindo ao Programa do XXIII
Governo Constitucional, destacou a coesão territorial como um dos grandes temas da
Legislatura, tendo elencado as principais medidas para a sua concretização. No final,
respondeu a pedidos de esclarecimento dos Deputados Bruno Nunes (CH), Rui Rocha (IL),
Fátima Ramos (PSD) e João Dias (PCP).
Entretanto, a Presidente (Edite Estrela) assinalou a presença, na tribuna do Corpo
Diplomático, do Presidente da República da Bulgária, Rumen Georgiev Radev, e da respetiva
delegação, os quais foram aplaudidos, de pé, pela Câmara.
Em declaração política, o Deputado Paulo Mota Pinto (PSD) condenou a guerra na Ucrânia
e sublinhou a importância da defesa nacional e o papel de Portugal, enquanto subscritor do
Tratado do Atlântico Norte, no apoio ao povo ucraniano, tendo, de seguida, respondido a
pedidos de esclarecimento dos Deputados Paulo Pisco (PS), Pedro Filipe Soares (BE), Pedro
Pessanha (CH), Patrícia Gilvaz (IL) e Rui Tavares (L).
Em declaração política, o Deputado Pedro Pinto (CH), referindo-se à decisão da DireçãoGeral da Saúde de manter obrigatório o uso de máscara em ambiente escolar, chamou a
atenção para os seus impactos negativos no desenvolvimento dos jovens e considerou
essencial a resolução de problemas existentes nas escolas, designadamente de situações de
bullying, de violência e de insegurança. Respondeu, depois, ao pedido de esclarecimento do
Deputado Rui Cristina (PSD).
Em declaração política, o Deputado Carlos Guimarães Pinto (IL), aproveitando o início dos
debates da XV Legislatura, defendeu a mudança do modelo de desenvolvimento económico
para combater a falta de investimento, de bons empregos e de oportunidades em Portugal.
Posteriormente, respondeu a pedidos de esclarecimento dos Deputados Filipe Melo (CH),
Carlos Pereira (PS), Nuno Carvalho (PSD), Bruno Dias (PCP), Pedro Filipe Soares (BE) e Rui
Tavares (L), tendo, ainda, o Deputado André Ventura (CH) interpelado a Mesa solicitando a
distribuição de um documento.
Em declaração política, o Deputado Bruno Dias (PCP) aludiu ao aumento generalizado de
preços, destacando a necessidade de combater a especulação e de proteger o poder de
compra dos trabalhadores e dos pensionistas. Em seguida, respondeu a pedidos de
esclarecimento dos Deputados Inês de Sousa Real (PAN), Hugo Costa (PS), José Moura
Soeiro (BE), Paulo Rios de Oliveira (PSD), Jorge Galveias (CH) e Bernardo Blanco (IL).
Em declaração política, a Deputada Joana Mortágua (BE) referiu-se à obrigatoriedade do
uso de máscara nas escolas, bem como à falta de professores, alertando para danos a vários
níveis, e defendeu o regresso à normalidade. Respondeu, depois, a pedidos de esclarecimento
dos Deputados Diana Ferreira (PCP), Cláudia André (PSD), Carla Castro (IL) e Porfírio Silva
(PS).
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Em declaração política, a Deputada Inês de Sousa Real (PAN) lamentou a existência de
situações de assédio e discriminação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e
noutros locais, defendeu a necessidade de autonomização e previsão do crime de assédio
sexual no Código Penal e exortou o Governo a apostar na criação de canais abertos para
denúncia. Em seguida, respondeu a pedidos de esclarecimento das Deputadas Alma Rivera
(PCP), Rita Matias (CH), Joana Mortágua (BE), Cláudia Santos (PS) e Emília Cerqueira (PSD).
Em declaração política, o Deputado Rui Tavares (L) expressou a necessidade de a Europa
reduzir a dependência externa de combustíveis fósseis e aumentar a sua soberania e
autonomia energéticas e anunciou a entrada na Mesa de uma proposta de penhora dos
pagamentos à Rússia pelo fornecimento de gás natural e petróleo, após o que respondeu a
pedidos de esclarecimento dos Deputados Inês de Sousa Real (PAN), Hugo Pires (PS),
António Prôa (PSD) e Pedro Filipe Soares (BE).
Procedeu-se ao debate sobre a situação na Ucrânia, tendo proferido intervenções os
Deputados Francisco César (PS), Tiago Moreira de Sá (PSD), André Ventura (CH), Joana
Cordeiro (IL), Paula Santos (PCP), Pedro Filipe Soares (BE), Inês de Sousa Real (PAN), Rui
Tavares (L) — tendo usado ainda da palavra em defesa da honra relativamente a afirmações
do Deputado André Ventura (CH), que também deu explicações — e Ricardo Baptista Leite
(PSD).
Foi lido, pelo Deputado Fernando Negrão (PSD), o Projeto de Voto n.º 1/XV/1.ª
(apresentado pelo PSD) — De pesar pelo falecimento de João Manuel Lobo de Araújo, tendo
sido aprovada a respetiva parte deliberativa (a).
Foram lidos os Projetos de Voto n.os 2/XV/1.ª (apresentado pelo PAN e subscrito pelo IL e
pelo BE) — De pesar pela morte de Cesário Silva, jovem presidente da direção da Associação
Académica de Coimbra, 7/XV/1.ª (apresentado pelo CH) — De pesar pelo falecimento do
agente da PSP Fábio Guerra e 16/XV/1.ª (apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento
de Fábio Guerra, agente da Polícia de Segurança Pública, cujas partes deliberativas foram
aprovadas (a).
O Deputado Filipe Neto Brandão (PS) procedeu à leitura do Projeto de Voto n.º 15/XV/1.ª
(apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento do Professor Doutor Fernando Rocha
Andrade, ao qual se associaram a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares (Ana
Catarina Mendes) e o Ministro das Infraestruturas e da Habitação (Pedro Nuno Santos),
presentes na Câmara, em representação do Governo, tendo sido aprovada a respetiva parte
deliberativa (a).
Foram lidos os Projetos de Voto n.os 31/XV/1.ª (apresentado pelo PS e pelo IL) — De pesar
pelo falecimento de António Reis e 25/XV/1.ª (apresentado pelo PS) — De pesar pelo
falecimento de Jorge Silva Melo, tendo sido aprovadas as respetivas partes deliberativas (a).
A Deputada Emília Cerqueira (PSD) procedeu à leitura do Projeto de Voto n.º 26/XV/1.ª
(apresentado pelo PSD) — De pesar pelo falecimento de Américo Sequeira, tendo sido
aprovada a respetiva parte deliberativa (a).
Foi lido o Projeto de Voto n.º 27/XV/1.ª (apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento
de Lauro António, cuja parte deliberativa foi aprovada (a).
Foi lido, pelo Deputado Paulo Mota Pinto (PSD), o Projeto de Voto n.º 28/XV/1.ª
(apresentado pelo PSD) — De pesar pelo falecimento de Amélia Cavaleiro Monteiro Andrade
de Azevedo, cuja parte deliberativa foi posteriormente aprovada (a).
A seguir à aprovação daqueles votos, a Câmara guardou 1 minuto de silêncio.
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Foi aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a
autorizar um Deputado do PS a intervir em tribunal.
Foram aprovados os n.os 36 a 38 do Diário, relativos a reuniões da Comissão Permanente
na 3.ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura.
Deu-se conta da Deputada que esteve presente, por videoconferência, na reunião plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 37 minutos.
(a) Estas votações tiveram lugar ao abrigo do n.º 10 do artigo 75.º do Regimento.

DAR — I SÉRIE — N.º 6 (2022.04.21)
SUMÁRIO
O Presidente (Adão Silva) declarou aberta a sessão às 15 horas e 7 minutos.
Deu-se conta da entrada na Mesa da Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª, dos Projetos de
Resolução n.os 22 a 30/XV/1.ª e dos Projetos de Lei n.os 40, 42, 45 e 49/XV/1.ª
Foi apresentado, pelo Ministro das Finanças (Fernando Medina), o Programa de
Estabilidade, que foi discutido juntamente com os Projetos de Resolução n. os 24/XV/1.ª (PCP)
— Desenvolver o País, valorizar o trabalho e os trabalhadores, promover a produção nacional,
romper com a dependência externa, 25/XV/1.ª (BE) — Política orçamental de crescimento da
despesa e investimento público, 26/XV/1.ª (PSD) — Recomenda ao Governo a apresentação
de um verdadeiro Programa de Estabilidade, incluindo uma estratégia de regresso de Portugal
à convergência com os países europeus, 27/XV/1.ª (CH) — Pela rejeição do Programa de
Estabilidade 2022-2026, 28/XV/1.ª (CH) — Recomenda ao Governo que complemente o
Programa de Estabilidade com um programa de investimentos na defesa nacional, 29/XV/1.ª
(L) — Uma economia dinâmica para uma sociedade da dignidade: o programa estratégico de
desenvolvimento para a sustentabilidade de Portugal. Recomenda ao Governo que utilize os
Programas de Estabilidade para focar os órgãos de governação na transição para um novo
modelo de desenvolvimento, incorporando mais indicadores económicos de longo prazo,
incluindo indicadores de desenvolvimento sustentável, dando prioridade aos aspetos mais
diretamente ligados ao ambiente, qualidade de vida, felicidade, saúde e bem-estar e 30/XV/1.ª
(IL) — Por um modelo de desenvolvimento focado no crescimento. Além do Ministro, usaram
da palavra, a diverso título, os Deputados Duarte Pacheco (PSD), Jamila Madeira (PS),
Mariana Mortágua (BE), Diana Ferreira (PCP), Jorge Paulo Oliveira (PSD), Carlos Guimarães
Pinto (IL), André Ventura (CH), Miguel Matos (PS), Bruno Dias (PCP), Vera Braz e Hugo Costa
(PS), Afonso Oliveira (PSD), Carlos Pereira (PS), Rui Afonso (CH), Rui Tavares (L), João
Cotrim Figueiredo (IL), Carlos Brás (PS), Inês de Sousa Real (PAN), Miguel Cabrita (PS) e
Filipe Melo (CH). No encerramento do debate, usou de novo da palavra o Ministro das
Finanças.
Deu-se conta da entrada na Mesa do Projeto de Lei n.º 44/XV/1.ª
O Presidente (Adão Silva) encerrou a sessão eram 17 horas e 17 minutos.
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DAR — I SÉRIE — N.º 7 (2022.04.22)
SUMÁRIO
Às 16 horas e 59 minutos, entrou na Sala das Sessões o cortejo em que se integravam o
Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o
Secretário-Geral da Assembleia da República, a Assessora do Presidente da Assembleia da
República, a Chefe de Gabinete do Presidente da Assembleia da República e a Diretora do
Gabinete de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo da Assembleia da República. No
Hemiciclo, encontravam-se já Deputados e, na bancada do Governo, o Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, em representação do Ministro dos Negócios
Estrangeiros, e as Ministras da Defesa Nacional e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.
Encontravam-se também presentes:
Na Tribuna A, a mulher do Primeiro-Ministro, Dr.ª Fernanda Tadeu, o antigo Presidente da
República Ramalho Eanes e mulher, Dr.ª Manuela Eanes, e o antigo Primeiro-Ministro Pedro
Santana Lopes;
Na Tribuna B, a Embaixadora da Ucrânia em Portugal, o Primeiro e a Terceira Secretários
da Embaixada da Ucrânia em Portugal;
Na Galeria I, o Presidente do Tribunal de Contas, a Presidente do Supremo Tribunal
Administrativo, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a Procuradora-Geral da
República, o Chefe do Estado-Maior do Exército, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, o
Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Núncio Apostólico, os Conselheiros de Estado Luís
Marques Mendes e Leonor Beleza, o Presidente do Conselho Económico e Social, o
Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias, o Representante da
República para a Região Autónoma da Madeira, o Vice-Presidente da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores, em representação do Presidente, e o Presidente da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;
Na Galeria II, o Presidente e Representantes da Associação dos Ucranianos em Portugal
(Spilka), o Presidente da Associação «Pirâmide das Palavras», o Presidente da Associação da
Juventude Ucraniana em Portugal, o Presidente da Associação dos Ucranianos do Algarve, o
Presidente da Associação «Fonte do Mundo», o Presidente da Associação dos Ucranianos em
Portugal «Sobor», o Presidente da Associação «Movimento Cristão dos Ucranianos em
Portugal», a Presidente da Associação de cultura e solidariedade social «Casa da Ucrânia», o
Presidente da Associação «Êxito das Tendências», a Presidente da Associação Cultural de
Solidariedade e Apoio — Coração Bondoso, a Representante do Presidente da Associação
Lado a Lado — Associação Sociocultural Ucraniana, a Diretora do Centro Educativo-cultural
«Dyvosvit» em Lisboa da Associação dos Ucranianos em Portugal, a Diretora do Centro
Educativo-cultural «Oberig» em Estoril da Associação «Fonte do Mundo» e Representantes da
Ordem Basiliana de São Josafat em Portugal e do Sacro Arzobispado Ortodoxo em Portugal;
Na Galeria III, os Deputados ao Parlamento Europeu Manuel Pizarro, José Manuel
Fernandes, Nuno Melo, Francisco Guerreiro, Pedro Marques, Lídia Pereira e Paulo Rangel,
Representantes da REPER Sofia Moreira de Sousa e Pedro Esteves, os antigos Deputados
Nuno Magalhães, Telmo Correia, José Pedro Aguiar-Branco, Maria Paula Carlota de Castro,
Adelino Esteves e Márcia Lima e o Diretor de Política Externa do Ministério dos Negócios
Estrangeiros;
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Nas Galerias IV a VI, os demais convidados.
Constituída a Mesa, o Presidente da Assembleia da República, à direita de quem o
Presidente da República tomou lugar, declarou aberta a sessão, saudou os convidados e deu
as boas-vindas ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, que usou da palavra por
videoconferência, tendo sido, no final, aplaudido, de pé.
Em seguida, usou da palavra o Presidente da Assembleia da República, após o que deu por
encerrada a sessão eram 17 horas e 35 minutos, tendo-se ouvido os hinos nacionais da
Ucrânia e de Portugal, que foram cantados e aplaudidos, de pé, pelos presentes.

DAR — I SÉRIE — N.º 8 (2022.04.22)
SUMÁRIO
O Presidente (Adão Silva) declarou aberta a sessão às 18 horas e 6 minutos.
Deu-se conta da entrada na Mesa dos Projetos de Lei n. os 50 a 52/XV/1.ª e dos Projetos de
Resolução n.os 31 a 37/XV/1.ª
Procedeu-se a um debate, com a presença do Governo, sobre a participação de Portugal na
Cooperação Estruturada Permanente. Na abertura do debate, intervieram o Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (Francisco André) e a Ministra da Defesa
Nacional (Helena Carreiras), tendo-se seguido no uso da palavra os Deputados Inês de Sousa
Real (PAN), Diogo Leão (PS), Carlos Eduardo Reis (PSD), Pedro Pinto e Diogo Pacheco de
Amorim (CH), Patrícia Gilvaz (IL), João Dias (PCP), Joana Mortágua (BE) e Rui Tavares (L). A
encerrar o debate, usou de novo da palavra a Ministra da Defesa Nacional.
O Presidente (Adão Silva) encerrou a sessão eram 19 horas e 5 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 9 (2022.04.23)
SUMÁRIO
O Presidente, após ter declarado aberta a sessão às 10 horas e 4 minutos, informou a
Câmara de que deixará de ser obrigatório o uso de máscara nas instalações da Assembleia da
República.
Deu-se conta da entrada na Mesa do Projeto de Lei n.º 53/XV/1.ª e dos Projetos de
Resolução n.os 38 a 41/XV/1.ª
Procedeu-se à discussão conjunta da proposta de lei e dos projetos de lei (na generalidade)
e dos projetos de resolução seguintes:
Proposta de Lei n.º 1/XV/1.ª (GOV) — Consagra um pacote de medidas, de natureza
extraordinária e temporária, para fazer face aos efeitos decorrentes do aumento dos preços
dos combustíveis, que foi aprovada, na generalidade, na especialidade e em votação final
global, com as alterações entretanto introduzidas, tendo ainda sido aprovado um requerimento,
apresentado pela Deputada Susana Amador (PS), solicitando a dispensa de redação final e do
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prazo para apresentação de reclamações contra inexatidões, e tendo os Deputados Bruno Dias
(PCP), André Ventura (CH) e Hugo Carneiro (PSD) proferido declarações de voto;
Projeto de Lei n.º 13/XV/1.ª (PCP) — Plano estratégico para a soberania alimentar nacional,
que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 14/XV/1.ª (PCP) — Aprova medidas urgentes para a produção de cereais,
que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 15/XV/1.ª (PCP) — Medidas para melhoria do funcionamento da cadeia
agroalimentar, que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 16/XV/1.ª (PCP) — Reduz o preço dos combustíveis através do nível de
incorporação de biocombustíveis, que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 17/XV/1.ª (PCP) — Reduz o IVA da eletricidade e do gás para a taxa
reduzida de 6% (alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro), que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 18/XV/1.ª (PCP) — Fixa um preço de referência para combater a
especulação e reduzir os preços dos combustíveis e do GPL, que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 19/XV/1.ª (PCP) — Alarga o acesso à tarifa regulada de eletricidade e
elimina o seu caráter transitório, que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 20/XV/1.ª (PCP) — Elimina o chamado «adicional ao ISP» e a dupla
tributação dos combustíveis (IVA sobre ISP), que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 38/XV/1.ª (CH) — Fixa um desconto extraordinário sobre o preço por litro
de combustível, que foi rejeitado, tendo os Deputados Bruno Dias (PCP) e André Ventura (CH)
proferido declarações de voto;
Projeto de Lei n.º 49/XV/1.ª (IL) — Redução do IVA da eletricidade e do gás para a taxa
reduzida de 6% (alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro), que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 50/XV/1.ª (PCP) — Cria uma medida de apoio aos custos com a gasolina
na atividade da pequena pesca artesanal e costeira (Gasolina Verde), que foi rejeitado;
Projeto de Lei n.º 51/XV/1.ª (BE) — Reduz os impostos sobre os combustíveis e elimina a
dupla tributação, que foi rejeitado;
Projeto de Resolução n.º 9/XV/1.ª (PCP) — Regime extraordinário de apoio ao gasóleo
colorido e marcado por forma a repor o preço praticado em janeiro de 2021, que foi rejeitado;
Projeto de Resolução n.º 31/XV/1.ª (CH) — Recomenda ao Governo que promova uma
campanha de informação que permita aos consumidores finais acompanhar e compreender a
formação e evolução dos preços dos combustíveis, que foi rejeitado.
Intervieram no debate, a diverso título, além do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
(António Mendonça Mendes), os Deputados Bruno Dias (PCP), Nuno Fazenda (PS), Pedro
Filipe Soares (BE), Rui Tavares (L), João Dias (PCP), Francisco Rocha (PS), Rui Afonso (CH),
Rui Rocha (IL), Alexandre Simões (PSD), Inês de Sousa Real (PAN), Pedro dos Santos Frazão
(CH), Hugo Carneiro (PSD), Ivan Gonçalves (PS) e Patrícia Dantas (PSD).
Foram apreciados, em conjunto, a Proposta de Lei n.º 2/XV/1.ª (GOV) — Altera a Lei de
Enquadramento Orçamental, que foi aprovada, na generalidade, na especialidade e em
votação final global, com as alterações entretanto introduzidas, tendo ainda sido aprovado um
requerimento, apresentado pela Deputada Susana Amador (PS), solicitando a dispensa de
redação final e do prazo para apresentação de reclamações contra inexatidões, e o Projeto de
Lei n.º 44/XV/1.ª (PAN) — Procede à adaptação da Lei de Enquadramento Orçamental ao
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disposto na Lei de Bases do Clima, que, a requerimento do PAN, baixou à Comissão de
Orçamento e Finanças, sem votação, por 60 dias. Usaram da palavra, a diverso título, além da
Secretária de Estado do Orçamento (Sofia Batalha), os Deputados Pedro Anastácio (PS), Carla
Castro (IL), Rui Paulo Sousa (CH), Inês de Sousa Real (PAN), Bruno Dias (PCP), Sérgio Ávila
(PS), Hugo Carneiro (PSD) e Rui Tavares (L).
Procedeu-se ao debate sobre o Programa Nacional de Reformas, tendo sido apreciados os
Projetos de Resolução n.os 7/XV/1.ª (PAN) — Previsão no Programa Nacional de Reformas –
2022 de uma adaptação do Plano Nacional da Água às alterações climáticas, como medida de
combate à seca, que foi aprovado, 38/XV/1.ª (PAN) — Recomenda ao Governo que, no âmbito
do Programa Nacional de Reformas – 2022, implemente uma rede nacional de acolhimento
animal, que foi rejeitado, 39/XV/1.ª (PAN) — Recomenda ao Governo que preveja, no
Programa Nacional de Reformas – 2022, a criação de um plano de ação «rios livres»,
despoluídos e o reforço da monitorização, controlo e avaliação da poluição dos rios, que foi
rejeitado, 40/XV/1.ª (IL) — Recomenda ao Governo que implemente um programa nacional de
crescimento, que foi rejeitado, e 41/XV/1.ª (L) — Conquistas fundamentais como princípio
orientador de reformas, que foi rejeitado. Intervieram, a diverso título, além da Ministra da
Presidência (Mariana Vieira da Silva), que abriu e encerrou o debate, os Deputados André
Pinotes Batista (PS), Rita Matias (CH), Inês de Sousa Real (PAN), Rodrigo Saraiva (IL), Jorge
Salgueiro Mendes (PSD), Pedro Coimbra (PS), Rui Tavares (L), Alma Rivera (PCP), Mariana
Mortágua (BE), André Ventura (CH), Alexandre Poço (PSD) e Carlos Pereira (PS).
Foi lido, pelo Deputado Gil Costa (PS), o Projeto de Voto n.º 24/XV/1.ª (apresentado pelo
PS) — De pesar pelo falecimento de Joel Hasse Ferreira.
Foi lido o Projeto de Voto n.º 34/XV/1.ª (apresentado pelo PAR e subscrito pelo PS, pelo
PSD, pelo CH, pelo IL, pelo PCP, pelo BE, pelo PAN e pelo L) — De pesar pelo falecimento de
Eunice Muñoz.
Foi lido o Projeto de Voto n.º 35/XV/1.ª (apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento
de Gastão Cruz.
Foi lido o Projeto de Voto n.º 36/XV/1.ª (apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento
de Madalena Sá e Costa.
Foi lido, pela Deputada Paula Santos (PCP), o Projeto de Voto n.º 39/XV/1.ª (apresentado
pelo PCP e subscrito por uma Deputada do PS) — De pesar pelo falecimento de Jaime Serra.
Foi lido, pela Deputada Edite Estrela (PS), o Projeto de Voto n.º 41/XV/1.ª (apresentado pelo
PS) — De pesar pelo falecimento de António Maldonado Gonelha.
Após terem sido aprovadas as respetivas partes deliberativas (a) daqueles votos, a Câmara
guardou 1 minuto de silêncio.
Foi rejeitado o Projeto de Resolução n.º 24/XV/1.ª (PCP) — Desenvolver o País, valorizar o
trabalho e os trabalhadores, promover a produção nacional, romper com a dependência
externa.
Foi rejeitado o Projeto de Resolução n.º 25/XV/1.ª (BE) — Política orçamental de
crescimento da despesa e investimento público.
Foram rejeitados os Projetos de Resolução n.os 26/XV/1.ª (PSD) — Recomenda ao Governo
a apresentação de um verdadeiro Programa de Estabilidade incluindo uma estratégia de
regresso de Portugal à convergência com os países europeus, 27/XV/1.ª (CH) — Pela rejeição
do Programa de Estabilidade 2022 – 2026 e 28/XV/1.ª (CH) — Recomenda ao Governo que
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complemente o Programa de Estabilidade com um Programa de Investimentos na Defesa
Nacional.
Foram rejeitados os Projetos de Resolução n. os 29/XV/1.ª (L) — Uma economia dinâmica
para uma sociedade da dignidade e 30/XV/1.ª (IL) — Por um modelo de desenvolvimento
focado no crescimento.
Foi aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a
autorizar um Deputado do PS a intervir em tribunal.
O Presidente (Adão Silva) encerrou a sessão eram 14 horas e 39 minutos.
(a) Estas votações tiveram lugar ao abrigo do n.º 10 do artigo 75.º do Regimento.

DAR — I SÉRIE — N.º 10 (2022.04.26)
SUMÁRIO
Às 10 horas, entrou na Sala das Sessões o cortejo em que se integravam o Presidente da
República, o Presidente da Assembleia da República — que saudaram, com uma vénia, os
membros do Corpo Diplomático presentes —, o Primeiro-Ministro, os Secretários da Mesa da
Assembleia da República, o Secretário-Geral da Assembleia da República, a Chefe do
Protocolo do Estado, o Chefe da Casa Militar do Presidente da República, a Chefe do Gabinete
do Presidente da Assembleia da República, o Chefe da Casa Civil do Presidente da República
e a Diretora da Direção de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo da Assembleia da
República.
No Hemiciclo, encontravam-se já, além dos Deputados e Ministros, os Presidentes do
Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e
do Tribunal de Contas, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a Procuradora-Geral da
República, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os Representantes da
República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira, em representação do respetivo Presidente, o Presidente do
Governo Regional dos Açores, o Conselheiro de Estado Domingos Abrantes Ferreira e os
Chefes dos Estados-Maiores dos três ramos das Forças Armadas.
Encontravam-se ainda presentes:
Na Tribuna A, a mulher do Presidente da Assembleia da República, Dr.ª Isabel Margarida
Duarte, a mulher do Primeiro-Ministro, Dr.ª Fernanda Tadeu, o antigo Presidente da República
Ramalho Eanes e mulher, Dr.ª Manuela Eanes, e os antigos Presidentes da Assembleia da
República Mota Amaral e Eduardo Ferro Rodrigues e mulher, Dr.ª Maria Filomena de Aguilar;
Na Tribuna B, o Núncio Apostólico, Decano do Corpo Diplomático, D. Ivo Scapolo;
Na Galeria I, os Deputados ao Parlamento Europeu João Pimenta Lopes e Cláudia Monteiro
de Aguiar, o Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias, o Juiz
Conselheiro do Tribunal Constitucional Afonso Patrão e as Juízas Conselheiras do Tribunal
Constitucional Maria da Assunção Pinhal Raimundo e Mariana Rodrigues Canotilho, o
Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Diretor Nacional da Polícia de
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Segurança Pública, o Presidente e membros da Comissão da Liberdade Religiosa e o
Presidente da Junta de Freguesia da Estrela;
Na Galeria II, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a Presidente da Comissão
Nacional de Proteção de Dados, o Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, o Presidente
da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Vice-Presidente do Mecanismo
Nacional da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, exConselheiros da Revolução, a Direção e membros da Associação 25 de Abril, os SecretáriosGerais da CGTP-IN e da UGT e o Presidente da Associação de Deficientes das Forças
Armadas;
Na Galeria III, Secretários de Estado e o Presidente e membros da Direção da Associação
dos Antigos Deputados da Assembleia da República;
Nas Galerias IV a VI, público convidado;
Na Tribuna C, os Adjuntos do Secretário-Geral da Assembleia da República, os Assessores
do Presidente da Assembleia da República e os Chefes de Gabinete da Ministra Adjunta e dos
Assuntos Parlamentares, dos Grupos Parlamentares e dos Deputados únicos representantes
de partidos;
Na Tribuna D, os representantes dos órgãos de comunicação social.
Constituída a Mesa, na qual o Presidente da República tomou lugar à direita do Presidente
da Assembleia da República, a Banda da Guarda Nacional Republicana, colocada nos Passos
Perdidos, executou o hino nacional, que foi cantado, de pé, pelos presentes.
Seguiram-se os discursos dos Deputados Rui Tavares (L), Inês de Sousa Real (PAN), José
Moura Soeiro (BE), Paula Santos (PCP), Bernardo Blanco (IL), André Ventura (CH), Rui Rio
(PSD) e Pedro Delgado Alves (PS), do Presidente da Assembleia da República e do Presidente
da República (Marcelo Rebelo de Sousa).
A sessão foi encerrada eram 11 horas e 46 minutos, tendo a Banda da Guarda Nacional
Republicana executado, de novo, o hino nacional, que foi cantado e aplaudido, de pé, pelos
presentes.

DAR — I SÉRIE — N.º 11 (2022.04.28)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 1 minuto.
Deu-se conta da entrada na Mesa das Propostas de Lei n. os 5 e 6/XV/1.ª e dos Projetos de
Lei n.os 41, 43 e 54 a 58/XV/1.ª
Em declaração política, a Deputada Fátima Ramos (PSD) lamentou o atual ponto de
situação do processo de descentralização de competências para as autarquias locais,
alegando consequências negativas nas áreas da educação, da saúde e da ação social, tendo,
de seguida, respondido a pedidos de esclarecimento dos Deputados Susana Amador (PS), Rui
Paulo Sousa (CH), Rodrigo Saraiva (IL) e Paula Santos (PCP).
Em declaração política, a Deputada Rita Matias (CH) falou sobre o abalo causado pelo
«inverno demográfico» na família, no País e na Europa, salientando a quebra da natalidade
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como o flagelo das contas nacionais, e sublinhou as assimetrias existentes entre litoral e
interior.
Em declaração política, o Deputado Rodrigo Saraiva (IL) lançou um repto ao Parlamento
para que se empenhe na concretização de reformas nas áreas da saúde, da educação, da
justiça, da segurança social e, em particular, do sistema eleitoral, propondo a criação de
círculos uninominais acrescidos de um círculo de compensação. Posteriormente, respondeu a
pedidos de esclarecimento dos Deputados Pedro Delgado Alves (PS), André Coelho Lima
(PSD), Rui Tavares (L), José Moura Soeiro (BE) e Alma Rivera (PCP).
Em declaração política, a Deputada Diana Ferreira (PCP), a propósito de mais um
aniversário do 1.º de Maio, aludiu à situação de pobreza dos trabalhadores e às dificuldades
inerentes ao aumento generalizado dos custos de vida, anunciando a apresentação de
iniciativas legislativas para fazer face à necessidade de valorizar os salários e combater a
precariedade. Respondeu, depois, a pedidos de esclarecimento dos Deputados Carlos
Guimarães Pinto (IL), José Moura Soeiro (BE), Rita Borges Madeira (PS) e Emília Cerqueira
(PSD).
Em declaração política, a Deputada Joana Mortágua (BE) teceu considerações
relativamente à natureza do crime de violência sexual e à necessidade de o mesmo ser
convertido em crime público, tendo respondido a pedidos de esclarecimento dos Deputados
Inês de Sousa Real (PAN), Cláudia Santos (PS), Bernardo Blanco (IL) e Alma Rivera (PCP).
Em declaração política, o Deputado Jorge Seguro Sanches (PS) referiu-se ao potencial
estratégico de Sines como impulsionador de desenvolvimento industrial e logístico e um motor
de crescimento da economia nacional, tendo respondido, em seguida, aos Deputados Bruno
Nunes (CH), Jorge Salgueiro Mendes (PSD), Rui Tavares (L), Inês de Sousa Real (PAN) e
Bruno Dias (PCP), que lhe dirigiram pedidos de esclarecimento.
Procedeu-se à apreciação da Petição n.º 26/XIV/1.ª (Liliana Sofia Bouça da Silva e outros)
— Descida do IVA para 6% em atos veterinários, conjuntamente com, na generalidade, os
Projetos de Lei n.os 54/XV/1.ª (BE) — Reduz a taxa de IVA dos atos veterinários para 6%,
56/XV/1.ª (CH) — Reduz a taxa de IVA aplicável aos serviços médico-veterinários e 57/XV/1.ª
(PAN) — Aplica a taxa reduzida do IVA aos atos médico-veterinários. Intervieram no debate os
Deputados Pedro Filipe Soares (BE), Pedro dos Santos Frazão (CH), Inês de Sousa Real
(PAN), Carlos Brás (PS), Jorge Paulo Oliveira (PSD), Rui Tavares (L) e Bruno Dias (PCP).
Foi apreciada a Petição n.º 185/XIV/2.ª (António José Gonçalves Fonseca e outros) — Pela
criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares,
estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos de bebidas com ou sem
espaço de dança, juntamente com, na generalidade, o Projeto de Lei n.º 58/XV/1.ª (IL) —
Redução do IVA das prestações de serviços de alimentação e bebida para a taxa reduzida de
6% (alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 394-B/84, de 26 de dezembro), tendo usado da palavra os Deputados Rui Rocha (IL), Filipe
Melo (CH), Márcia Passos (PSD), Hugo Carvalho (PS), Paula Santos (PCP), Mariana Mortágua
(BE) e Rui Tavares (L).
Procedeu-se à discussão conjunta, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 5/XV/1.ª (GOV)
— Procede à segunda alteração à Lei n.º 73/2021, de 12 de novembro, e dos Projetos de Lei
n.os 34/XV/1.ª (CH) — Revoga a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras
decorrente da Lei n.º 73/2021, de 12 de novembro, repondo a estrutura orgânica e as missões
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e 37/XV/1.ª (PCP) — Revoga a extinção do Serviço de
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Estrangeiros e Fronteiras. Intervieram, a diverso título, além do Ministro da Administração
Interna (José Luís Carneiro), os Deputados João Cotrim Figueiredo (IL), Pedro Filipe Soares
(BE), Rui Tavares (L), Rui Paulo Sousa e Pedro Pinto (CH), Alma Rivera (PCP), André Coelho
Lima (PSD), Susana Amador (PS) e Inês de Sousa Real (PAN).
Foi anunciada a entrada na Mesa do Projeto de Deliberação n.º 2/XV/1.ª
Deu-se conta de dois Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
O Presidente (Adão Silva) encerrou a sessão eram 19 horas e 14 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 12 (2022.04.29)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 5 minutos.
Deu-se conta da entrada na Mesa da Proposta de Lei n.º 120/XIV/3.ª, dos Projetos de Lei
os
n. 46 a 48/XV/1.ª e do Projeto de Resolução n.º 42/XV/1.ª
Na abertura do debate, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022, usou da palavra o Primeiro-Ministro (António Costa), que
respondeu, depois, a pedidos de esclarecimento dos Deputados Paulo Mota Pinto (PSD),
Eurico Brilhante Dias (PS), André Ventura (CH), João Cotrim Figueiredo (IL), Jerónimo de
Sousa (PCP), Catarina Martins (BE), Inês de Sousa Real (PAN), Rui Tavares (L), João Torres
(PS), Hugo Martins de Carvalho (PSD), Rui Afonso (CH), Bernardo Blanco (IL), Paula Santos
(PCP), José Moura Soeiro (BE), Jamila Madeira (PS), André Coelho Lima (PSD), Patrícia
Gilvaz (IL), Diana Ferreira (PCP), Miguel Matos (PS), Sérgio Marques (PSD), Rui Rocha (IL),
Susana Amador (PS), Alma Rivera (PCP), Nuno Fazenda (PS), Paulo Moniz (PSD), Carlos
Pereira e Bruno Aragão (PS).
Usaram ainda da palavra, durante o debate, a diverso título, os Deputados Tiago Estevão
Martins (PS), Nuno Carvalho (PSD), José Rui Cruz e Rosário Gambôa (PS), Luís Gomes
(PSD), Bruno Nunes (CH), Bruno Dias (PCP), Ana Bernardo (PS), Pedro dos Santos Frazão,
Pedro Pessanha e Filipe Melo (CH).
Foi anunciada a entrada na Mesa dos Projetos de Lei n.os 60 a 64/XV/1.ª
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 26 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 13 (2022.04.30)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 3 minutos.
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De seguida, o Presidente anunciou a realização de eleições, durante a sessão, para o
Conselho de Estado, o Conselho Superior de Defesa Nacional, a Comissão de Acesso aos
Documentos Administrativos, o Conselho Superior de Segurança Interna, a Presidência do
Conselho Económico e Social, o Conselho Superior de Informações, o Conselho de
Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Conselho Superior da
Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Comissão Nacional de Eleições, o
Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço e de um membro para o Conselho de
Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal.
Deu-se conta da entrada na Mesa do Projeto de Lei n.º 59/XV/1.ª
Concluiu-se o debate, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022. Usaram da palavra, a diverso título, além dos Ministros das
Finanças (Fernando Medina), das Infraestruturas e da Habitação (Pedro Nuno Santos) e da
Saúde (Marta Temido), os Deputados Duarte Pacheco (PSD), Vera Braz (PS), Mariana
Mortágua (BE), Rui Afonso (CH), Rodrigo Saraiva (IL), Bruno Dias (PCP), Rui Tavares (L), Ivan
Gonçalves (PS), Joaquim Miranda Sarmento (PSD), Rui Rocha (IL), Sérgio Ávila (PS), Inês de
Sousa Real (PAN), Bernardo Blanco (IL), Miguel Iglésias e Hugo Pires (PS), Pedro Filipe
Soares (BE), Sobrinho Teixeira e Isabel Rodrigues (PS), Mónica Quintela (PSD), Pedro Pinto
(CH), Paula Santos (PCP), Francisco César e Hugo Costa (PS), Carlos Guimarães Pinto (IL),
António Topa Gomes (PSD), Maria Begonha (PS), Filipe Melo (CH), Paulo Moniz (PSD), Hugo
Carvalho (PS), Paulo Mota Pinto (PSD), José Carlos Barbosa (PS), Jorge Salgueiro Mendes
(PSD), Pedro do Carmo (PS), Paulo Ramalho (PSD), Jorge Galveias (CH), Luís Soares (PS),
Joana Mortágua (BE), Joana Cordeiro (IL), Cláudia Bento (PSD), Joana Lima (PS), Pedro dos
Santos Frazão (CH), João Dias (PCP), Pedro Melo Lopes (PSD), Alexandra Leitão e Patrícia
Faro (PS), Emília Cerqueira (PSD), Bruno Nunes (CH), Rui Cristina (PSD) e Diogo Pacheco de
Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro (CH).
No encerramento do debate, intervieram, além da Ministra Adjunta e dos Assuntos
Parlamentares (Ana Catarina Mendes), os Deputados Rui Tavares (L), Inês de Sousa Real
(PAN), Catarina Martins (BE), Jerónimo de Sousa (PCP), Carla Castro (IL), André Ventura
(CH), Rui Rio (PSD) e Eurico Brilhante Dias (PS), após o que a Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª
(GOV) foi aprovada, na generalidade.
Foi lido o Projeto de Voto n.º 43/XV/1.ª (apresentado pelo CH) — De pesar pelo falecimento
da Sargento-Ajudante Paraquedista Alexandra Serrano Rosa, tendo sido aprovada a respetiva
parte deliberativa (a). De seguida, a Câmara guardou 1 minuto de silêncio.
Foram aprovados os Projetos de Resolução n.os 36/XV/1.ª (PAR) — Deslocação do
Presidente da República a Timor-Leste e 37/XV/1.ª (PAR) — Deslocação do Presidente da
República a Londres e a Andorra.
Foram aprovados os Projetos de Deliberação n.os 2/XV/1.ª (PAR) — Suspensão dos
trabalhos das comissões parlamentares durante o processo orçamental e 3/XV/1.ª (PAR) —
Composição das delegações da Assembleia da República às organizações parlamentares
internacionais na XV Legislatura.
Foram rejeitados, na generalidade, os Projetos de Lei n.os 54/XV/1.ª (BE) — Reduz a taxa
de IVA dos atos veterinários para 6%, 56/XV/1.ª (CH) — Reduz a taxa de IVA aplicável aos
serviços médico-veterinários, 57/XV/1.ª (PAN) — Aplica a taxa reduzida do IVA aos atos
médico-veterinários e 58/XV/1.ª (IL) — Redução do IVA das prestações de serviços de
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alimentação e bebida para a taxa reduzida de 6% (alteração ao Código do Imposto sobre o
Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro).
Foi aprovada, na generalidade, na especialidade e em votação final global, a Proposta de
Lei n.º 5/XV/1.ª (GOV) — Procede à segunda alteração à Lei n.º 73/2021, de 12 de novembro,
tendo sido igualmente aprovado um requerimento, apresentado pelo PS, solicitando a dispensa
de redação final e do prazo para apresentação de reclamações contra inexatidões
relativamente à proposta de lei.
Foram rejeitados, na generalidade, os Projetos de Lei n.os 34/XV/1.ª (CH) — Revoga a
reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras decorrente da Lei n.º 73/2021, de
12 de novembro, repondo a estrutura orgânica e as missões do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras e 37/XV/1.ª (PCP) — Revoga a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Foi, ainda, aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados
a autorizar um Deputado do PS a intervir em tribunal.
Foram anunciados os resultados das eleições que decorreram durante a sessão plenária,
tendo sido eleitos os candidatos propostos para o Conselho de Estado, o Conselho Superior de
Defesa Nacional, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Conselho
Superior de Segurança Interna, a Presidência do Conselho Económico e Social, o Conselho
Superior de Informações, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República
Portuguesa, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a
Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço e não
tendo sido eleita a candidata proposta para o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado
de Informação Criminal.
Deu-se conta da entrada na Mesa do Projeto de Deliberação n.º 3/XV/1.ª e do Projeto de
Resolução n.º 43/XV/1.ª
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na sessão
plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 2 minutos.
(a) Esta votação teve lugar ao abrigo do n.º 10 do artigo 75.º do Regimento.

DAR — I SÉRIE — N.º 14 (2022.05.24)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 2 minutos.
Foi aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados relativo
à suspensão de mandato de uma Deputada do PS e à respetiva substituição.
Deu-se conta da entrada na Mesa das Propostas de Lei n. os 7 e 8/XV/1.ª, dos Projetos de
Lei n.os 4, 32, 65 a 72, 74 a 77, 79, 82 e 84/XV/1.ª, do Inquérito Parlamentar n.º 1/XV/1.ª e dos
Projetos de Resolução n.os 43 a 61/XV/1.ª
Foram aprovados três pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados,
dois autorizando um Deputado do PS a intervir em tribunal e um autorizando o levantamento da
imunidade parlamentar a uma Deputada do PSD.
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Iniciou-se a discussão, na especialidade, da Proposta de Lei n. o 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022 (artigos 2.º a 6.º e 8.º a 115.º e propostas de artigos novos),
tendo usado da palavra, a diverso título, além da Ministra Adjunta e dos Assuntos
Parlamentares (Ana Catarina Mendes) e dos Secretários de Estado da Administração Pública
(Inês Ramires), Adjunto e da Saúde (António Sales) e da Inclusão (Ana Sofia Antunes), os
Deputados João Cotrim Figueiredo (IL), Jamila Madeira (PS), Rui Tavares (L), Duarte Pacheco
(PSD), Inês de Sousa Real (PAN), Paula Santos (PCP), André Ventura (CH), Mariana
Mortágua (BE), Miguel Cabrita (PS), Helga Correia, Paulo Mota Pinto e João Barbosa de Melo
(PSD), Alexandra Tavares de Moura (PS), José Moura Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP),
Fátima Ramos (PSD), Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Patrícia Gilvaz (IL), Joana Sá Pereira (PS),
Bruno Nunes (CH), Pedro Filipe Soares (BE), Susana Amador (PS), Alma Rivera (PCP), Pedro
Pinto (CH), Maria Antónia de Almeida Santos (PS), João Dias (PCP), Catarina Martins (BE),
Pedro Cegonho (PS), Emília Cerqueira, Carlos Eduardo Reis e Jorge Salgueiro Mendes (PSD),
Hugo Oliveira (PS), Jorge Galveias (CH), Paula Cardoso (PSD), Carlos Pereira e Francisco
César (PS), Paulo Moniz e Joaquim Pinto Moreira (PSD), Rui Rocha (IL), Rita Borges Madeira
(PS) e Nuno Carvalho e Joana Barata Lopes (PSD).
O Presidente encerrou a sessão eram 12 horas e 58 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 15 (2022.05.25)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 7 minutos.
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária anterior, bem como da entrada na Mesa dos Projetos de Lei n. os 73, 78, 80 e 81, 83,
85 e 87 a 89/XV/1.ª e do Projeto de Resolução n.º 62/XV/1.ª
O Presidente saudou a delegação de Deputados e funcionários da Assembleia Nacional
Popular da Guiné-Bissau, presente na Galeria II, que foi aplaudida pela Câmara.
No âmbito do debate, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022, foi apresentado um requerimento, pelo Deputado Miguel
Cabrita (PS), solicitando a aceitação de um texto de substituição à proposta de alteração 1049C, relativa ao artigo 95.º, o qual foi aceite pela Mesa. Usaram da palavra os Deputados Paulo
Mota Pinto (PSD), Eurico Brilhante Dias (PS), Paula Santos (PCP), Mariana Mortágua (BE) e
Bruno Nunes (CH).
Foram discutidos e votados, na especialidade, artigos e propostas de alteração avocados
pelo Plenário — artigos 46.º, 77.º a 80.º, 82.º a 84.º, 86.º e 87.º, 90.º a 95.º e propostas de
artigos novos, tendo usado da palavra, a diverso título, além dos Secretários de Estado da
Segurança Social (Gabriel Bastos) e do Desenvolvimento Regional (Isabel Ferreira), os
Deputados Susana Amador (PS), Pedro Pinto e Bruno Nunes (CH), Diana Ferreira (PCP),
Paula Cardoso (PSD), Jamila Madeira (PS), Inês de Sousa Real (PAN), Joana Mortágua (BE),
Rita Matias (CH), Rui Tavares (L), João Barbosa de Melo e Paulo Moniz (PSD), Rui Rocha (IL),
José Moura Soeiro (BE) e André Ventura (CH).
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Entretanto, em interpelação à Mesa, sobre o requerimento, formulado pelo Deputado Miguel
Cabrita (PS), solicitando a aceitação de um texto de substituição à proposta de alteração 1049C, relativa ao artigo 95.º, usaram da palavra os Deputados Pedro Filipe Soares (BE), Paulo
Mota Pinto (PSD), Eurico Brilhante Dias (PS), Hugo Carneiro (PSD), André Ventura (CH) e
Paula Santos (PCP).
Foi rejeitado o recurso para o Plenário da aceitação pela Mesa do recurso, apresentado
pelo PS, da decisão tomada pela Comissão de Orçamento e Finanças relativamente ao texto
de substituição da proposta de alteração 1049-C, tendo este sido aprovado. Produziram
declarações de voto os Deputados Paulo Mota Pinto (PSD), Eurico Brilhante Dias (PS), Inês de
Sousa Real (PAN), Paula Santos (PCP), Pedro Filipe Soares (BE) e Rodrigo Saraiva (IL).
Em relação ao artigo 95.º-A, constante da proposta de alteração 1049-C, da autoria do PS,
que foi aprovado, usaram da palavra os Deputados Susana Amador (PS), Duarte Pacheco
(PSD), Carla Castro (IL), André Ventura (CH), Paula Santos (PCP) e Rui Tavares (L).
Prosseguiu a discussão, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (artigos 116.º a
126.º e 128.º a 217.º e propostas de artigos novos). Usaram da palavra, a diverso título, além
dos Secretários de Estado da Agricultura (Rui Martinho), Adjunto e da Saúde (António Sales),
da Mobilidade Urbana (Jorge Delgado), do Ambiente e da Energia (João Galamba) e do
Desenvolvimento Regional (Isabel Ferreira), os Deputados Sérgio Marques (PSD), Diogo Leão
(PS), Pedro Pessanha (CH), Pedro Coimbra (PS), Paula Santos (PCP), Mariana Mortágua
(BE), Hugo Carneiro (PSD), Inês de Sousa Real (PAN), Isabel Alves Moreira (PS), Paulo Rios
de Oliveira, Bruno Coimbra e Ofélia Ramos (PSD), João Dias (PCP), João Miguel Nicolau (PS),
Paulo Ramalho (PSD), Nuno Fazenda e Carla Sousa (PS), Joana Mortágua (BE), Alexandre
Poço (PSD), Miguel Matos (PS), Diana Ferreira (PCP), Carla Castro (IL), Tiago Estevão Martins
(PS), Inês Barroso, Clara Marques Mendes, Pedro Melo Lopes, Rui Cristina e Hugo Patrício
Oliveira (PSD), Luís Graça e Luís Soares (PS), Pedro dos Santos Frazão (CH), Joana Cordeiro
(IL), Catarina Martins (BE), Jorge Botelho e Fátima Correia Pinto (PS), Rui Vilar (PSD), Rui
Lage (PS), Sónia Ramos (PSD), Filipe Melo (CH), Bernardo Blanco (IL), Rui Tavares (L),
António Prôa (PSD) e Raquel Ferreira (PS).
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, nesta reunião
plenária.
O Presidente (Adão Silva) encerrou a sessão eram 17 horas e 27 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 16 (2022.05.26)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 6 minutos.
No âmbito do debate, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022, foram discutidos e votados artigos e propostas de alteração
avocados pelo Plenário, foram discutidos e votados, artigos e propostas de alteração avocados
pelo Plenário — artigo 179.º e propostas de artigos novos —, tendo usado da palavra, a diverso
título, além dos Secretários de Estado do Ensino Superior (Pedro Nuno Teixeira), Adjunto e da
Saúde (António Sales) e da Segurança Social (Gabriel Bastos), os Deputados Eduardo Alves
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(PS), Joana Mortágua (BE), Rui Cristina (PSD), Catarina Martins (BE), Luís Soares (PS), João
Dias (PCP), Fátima Ramos (PSD), Filipe Melo (CH), Pedro Filipe Soares (BE), Rui Paulo Sousa
(CH), Carla Castro (IL), Miguel Matos (PS), João Cotrim Figueiredo (IL), Rui Tavares (L), Inês
de Sousa Real (PAN), Rita Borges Madeira (PS), André Ventura (CH) e Rodrigo Saraiva (IL).
Prosseguiu a discussão, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (artigos 201.º a
239.º e propostas de artigos novos). Usaram da palavra, a diverso título, além dos Secretários
de Estado dos Assuntos Fiscais (António Mendonça Mendes), da Habitação (Marina
Gonçalves) e da Agricultura (Rui Martinho), os Deputados Bruno Dias (PCP), Rui Tavares (L),
Maria Begonha (PS), Paula Santos (PCP), Mariana Mortágua (BE), Márcia Passos (PSD),
Clarisse Campos (PS), João Moura (PSD), Inês de Sousa Real (PAN), Rodrigo Saraiva (IL),
Alexandre Simões (PSD), Miguel Cabrita (PS), Carla Madureira (PSD), Carla Castro (IL), Helga
Correia (PSD), Carlos Guimarães Pinto (IL), António Topa Gomes (PSD), Bernardo Blanco (IL),
Miguel dos Santos Rodrigues (PS), Joaquim Miranda Sarmento (PSD), André Ventura (CH),
Pedro Filipe Soares (BE), Artur Soveral Andrade (PSD), Vera Braz (PS), Rui Rocha (IL), Hugo
Costa, Nelson Brito e Francisco Rocha (PS), Bruno Nunes e Rita Matias (CH), Carlos Brás (PS)
e Alexandre Poço (PSD).
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 13 horas e 50 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 17 (2022.05.27)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 3 minutos.
Deu-se conta da entrada na Mesa dos Projetos de Lei n.os 85 e 91 a 96/XV/1.ª
No âmbito do debate, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022, foram discutidos e votados artigos e propostas de alteração
avocados pelo Plenário — artigos 206.º, 218.º, 226.º, 227.º, 231.º, 234.º e 238.º e propostas de
artigos novos. Usaram da palavra, a diverso título, além da Secretária de Estado da Habitação
(Marina Gonçalves) e dos Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais (António Mendonça
Mendes) e do Ambiente e da Energia (João Galamba), os Deputados Pedro Anastácio e Ivan
Gonçalves (PS), Márcia Passos, Nuno Carvalho, Alexandre Simões e Alexandre Poço (PSD),
Pedro Pinto (CH), Inês de Sousa Real (PAN), Rui Afonso (CH), Pedro Filipe Soares (BE),
Carlos Guimarães Pinto (IL), André Ventura (CH), Diana Ferreira (PCP), José Moura Soeiro
(BE), Bruno Dias (PCP), Mariana Mortágua (BE) e Rui Tavares (L).
De seguida, prosseguiu a discussão, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª
(artigos 1.º e 240.º a 264.º e propostas de artigos novos). Usaram da palavra, a diverso título,
além do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, os Deputados Bruno Aragão (PS), Patrícia
Dantas (PSD), Sérgio Ávila (PS), Paulo Rios de Oliveira (PSD), Miguel Iglésias (PS), José
Moura Soeiro e Mariana Mortágua (BE), Carlos Pereira (PS), Jorge Salgueiro Mendes (PSD),
Diogo Pacheco de Amorim (CH), Sara Velez (PS), João Marques e Luís Gomes (PSD), Inês de
Sousa Real (PAN), Cristina Sousa (PS), Rita Matias (CH), Isabel Guerreiro (PS), Mónica
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Quintela (PSD), Bernardo Blanco (IL), Jorge Galveias (CH), Rui Tavares (L), Alma Rivera
(PCP), Sara Madruga da Costa, João Montenegro e Jorge Paulo Oliveira (PSD), Jamila
Madeira (PS), Paula Santos (PCP), Pedro Pinto (CH) e Rodrigo Saraiva (IL).
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 13 horas e 29 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 18 (2022.05.28)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 3 minutos.
De seguida, o Presidente anunciou a realização, durante a reunião plenária, das eleições
para os seguintes órgãos externos à Assembleia da República: Presidente do Conselho
Nacional de Educação, Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN,
Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Conselho Geral do
Centro de Estudos Judiciários, Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários,
Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos e Entidade Fiscalizadora do Segredo de
Estado. Posteriormente, foi anunciada a eleição de todos os candidatos propostos.
No âmbito do debate, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV) — Aprova o
Orçamento do Estado para 2022, foram discutidas e votadas propostas de alteração avocadas
pelo Plenário, tendo também sido apreciados os artigos 242.º, 248.º, 256.º, 259.º e 262.º e
propostas de artigos novos. Usaram da palavra os Deputados João Paulo Rebelo, Tiago
Soares Monteiro e Cristina Sousa (PS), João Marques (PSD), Diana Ferreira (PCP), Bruno
Nunes (CH), Pedro Delgado Alves (PS), João Cotrim Figueiredo (IL), Rui Paulo Sousa (CH),
Joana Lima (PS), Pedro Filipe Soares (BE), Bernardo Blanco (IL), Inês de Sousa Real (PAN),
Rui Tavares (L), Pedro Pinto (CH) e Alma Rivera (PCP).
No encerramento do debate, usaram da palavra, além do Ministro das Finanças (Fernando
Medina), os Deputados Rui Tavares (L), Inês de Sousa Real (PAN), Catarina Martins (BE),
Paula Santos (PCP), Carla Castro (IL), André Ventura (CH), Paulo Mota Pinto (PSD) e Eurico
Brilhante Dias (PS), após o que a proposta de lei foi aprovada em votação final global.
Entretanto, a Câmara saudou a delegação do Ministério das Relações com o Parlamento da
Argélia, chefiada pelo respetivo Secretário-Geral, Sr. Samir Lahouel, e a delegação de
Deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que, sob a presidência do Sr.
Deputado Higino Lopes Cardoso, Presidente da respetiva Comissão de Assuntos Jurídicos,
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, assistiram à sessão.
Foram lidos os Projetos de Voto n.os 49/XV/1.ª (apresentado pelo PCP e subscrito por uma
Deputada do PS) — De pesar pela perda de vidas humanas provocadas pelo trágico acidente
no Hotel Saratoga, em Cuba, 50/XV/1.ª (apresentado pelo CH) — De pesar pela morte de
Marta Louro, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, 56/XV/1.ª (apresentado pelo PS) —
De pesar pelo falecimento de José Emílio Vieira de Campos Coroa, 62/XV/1.ª (apresentado
pelo PSD) — De pesar pela morte de Victor Manuel Cardoso Ramos e 70/XV/1.ª (apresentado
pelo PS) — De pesar pelo falecimento de Elisa Damião. Aos familiares e amigos, que se
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encontravam presentes nas galerias, o Presidente dirigiu palavras de saudação. Após terem
sido aprovadas as respetivas partes deliberativas (a), a Câmara guardou 1 minuto de silêncio.
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
Foi, ainda, anunciada a retirada, pelo IL, do seu Projeto de Regimento n.º 2/XV/1.ª e a
entrada na Mesa dos Projetos de Resolução n.os 63 e 64/XV/1.ª, dos Projetos de Lei n.os 97 e
98/XV/1.ª e da Proposta de Lei n.º 10/XV/1.ª
O Presidente encerrou a sessão eram 13 horas e 34 minutos.
(a) Estas votações tiveram lugar ao abrigo do n.º 10 do artigo 75.º do Regimento.

DAR — I SÉRIE — N.º 19 (2022.06.02)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 5 minutos.
Foi aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados relativo
à substituição de uma Deputada do PSD.
Deu-se conta da retirada, pelos respetivos proponentes, do Projeto de Resolução n.º
5/XV/1.ª (L) e do Projeto de Lei n.º 29/XV/1.ª (IL) e da entrada na Mesa do Projeto de Lei n.º
100/XV/1.ª, das Propostas de Lei n.os 9, 11, 12 e 14/XV/1.ª, dos Projetos de Regimento n. os 5 e
6/XV/1.ª e dos Projetos de Resolução n.os 66 a 70/XV/1.ª
Ao abrigo do artigo 74.º do Regimento, procedeu-se a um debate de urgência, requerido
pelo CH, sobre o tema «A garantia dos direitos e liberdades no acolhimento e integração dos
refugiados ucranianos». Após o Deputado André Ventura (CH) ter aberto o debate, intervieram,
a diverso título, além da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares (Ana Catarina
Mendes), os Deputados Bernardo Blanco (IL), Inês de Sousa Real (PAN), Pedro Filipe Soares
(BE), Alma Rivera (PCP), Rui Tavares (L), Nuno Carvalho (PSD), Pedro Delgado Alves (PS) e
Catarina Rocha Ferreira (PSD).
Foi debatido o Inquérito Parlamentar n.º 1/XV/1.ª (CH) — Comissão Eventual de Inquérito
Parlamentar à atuação do Estado português no estabelecimento de parcerias com associações
de cidadãos russos no acolhimento e integração dos cidadãos ucranianos em Portugal.
Usaram da palavra, a diverso título, além da Secretária de Estado da Igualdade e Migrações
(Isabel Almeida Rodrigues), os Deputados Bruno Nunes (CH), Inês de Sousa Real (PAN),
Rodrigo Saraiva (IL), Rui Tavares (L), Pedro Filipe Soares (BE), Alma Rivera (PCP), André
Coelho Lima (PSD), Alexandra Leitão (PS) e Pedro Pinto (CH).
Foi discutida, na generalidade, a Proposta de Lei n.º 6/XV/1.ª (GOV) — Aprova a Lei das
Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva (UE) 2018/1972, que estabelece o Código
Europeu das Comunicações Eletrónicas, juntamente com o Projeto de Lei n.º 89/XV/1.ª (PAN)
— Reforça os direitos dos utilizadores finais de serviços de comunicações eletrónicas. Usaram
da palavra, além do Secretário de Estado das Infraestruturas (Hugo Santos Mendes), os
Deputados Inês de Sousa Real (PAN), Rui Afonso (CH), Carlos Guimarães Pinto (IL), Rui
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Tavares (L), Márcia Passos (PSD), Mariana Mortágua (BE), Pedro Anastácio (PS) e Paula
Santos (PCP).
Deu-se conta da entrada na Mesa do Projeto de Lei n.º 90/XV/1.ª
Procedeu-se à discussão, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV) — Altera
o Código de Processo Penal e a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, juntamente com os Projetos
de Lei n.os 86/XV/1.ª (PAN) — Corrige a legislação que concretiza a Estratégia Nacional
Anticorrupção 2020-2024 e aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes, e 94/XV/1.ª
(CH) — Criação do estatuto do arguido colaborador e agravamento das penas aplicáveis aos
crimes de corrupção previstos no Código Penal. Proferiram intervenções, além da Ministra da
Justiça (Catarina Sarmento e Castro), os Deputados Inês de Sousa Real (PAN), André Ventura
(CH), Patrícia Gilvaz (IL), Mónica Quintela (PSD), Alma Rivera (PCP), Francisco Pereira de
Oliveira (PS), Rui Tavares (L) e Pedro Filipe Soares (BE).
Foi apreciada a Petição n.º 18/XIV/1.ª (Ana Sofia Loureiro Marques) — Legalização da
prostituição em Portugal e/ou despenalização de lenocínio, desde que este não seja por
coação. Intervieram no debate os Deputados Lina Lopes (PSD), Joana Sá Pereira (PS), Inês
de Sousa Real (PAN), Joana Mortágua (BE), Rita Matias (CH), Paula Santos (PCP), Rui
Tavares (L) e Patrícia Gilvaz (IL).
Foi debatida a Petição n.º 179/XIV/2.ª (Movimento 8%) — Por um investimento urgente em
ciência em Portugal, conjuntamente com, na generalidade, o Projeto de Lei n.º 90/XV/1.ª (L) —
Consagra o dever de as instituições procederem à abertura de procedimento concursal para as
funções desempenhadas pelos doutorados, quando se verifique o termo do contrato, e o
Projeto de Resolução n.º 53/XV/1.ª (PCP) — Recomenda a adoção de medidas para a
dinamização do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, combatendo a precariedade e o
subfinanciamento. Proferiram intervenções os Deputados Rui Tavares (L), Diana Ferreira
(PCP), Carla Castro (IL), Rosa Venâncio (PS), Joana Mortágua (BE), Gabriel Mithá Ribeiro
(CH), António Topa Gomes (PSD), Inês de Sousa Real (PAN) e Eunice Pratas (PS).
Deu-se conta da entrada na Mesa dos Projetos de Resolução n. os 71 e 73/XV/1.ª, do Projeto
de Deliberação n.º 4/XV/1.ª e dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência,
na reunião plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 17 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 20 (2022.06.03)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 6 minutos.
Em declaração política, o Deputado Pedro dos Santos Frazão (CH) falou sobre a
necessidade de o Governo recuperar o Serviço Nacional de Saúde, instigando a maioria a
promover a reforma dos cuidados de saúde primários e da gestão dos ativos humanos no
setor.
Em declaração política, a Deputada Joana Cordeiro (IL) recordou a celebração do Dia
Mundial da Criança, sublinhando as desigualdades educativas em Portugal e os impactos das
medidas tomadas durante a pandemia no desenvolvimento das crianças. Respondeu,
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posteriormente, a pedidos de esclarecimento dos Deputados Carla Madureira (PSD), Bruno
Aragão (PS) e Joana Mortágua (BE).
Em declaração política, a Deputada Diana Ferreira (PCP) referiu, a propósito da celebração
do Dia Mundial da Criança, que cabe ao Estado e à sociedade proteger as crianças e reafirmou
o compromisso do PCP com o aprofundamento dos direitos das crianças em Portugal.
Posteriormente, respondeu a pedidos de esclarecimento dos Deputados Inês de Sousa Real
(PAN), Cristina Mendes da Silva (PS) e Nuno Carvalho (PSD).
Em declaração política, a Deputada Mariana Mortágua (BE) debruçou-se sobre as questões
da crise de habitação em Portugal, da especulação imobiliária e da atribuição de vistos gold,
tendo, de seguida, respondido a pedidos de esclarecimento dos Deputados Carlos Guimarães
Pinto (IL), Márcia Passos (PSD), Maria Begonha (PS) e Paula Santos (PCP).
Em declaração política, o Deputado Carlos Pereira (PS) começou por destacar os números
revelados pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente ao crescimento económico do
País e que apontam para níveis de crescimento pré-pandemia, sublinhando a capacidade que
Portugal tem mostrado em atrair e reter investimento estrangeiro. Respondeu, depois, a
pedidos de esclarecimento dos Deputados Carlos Guimarães Pinto (IL), André Ventura (CH),
que usou também da palavra para, em interpelação à Mesa, solicitar a distribuição de um
documento, Rui Tavares (L), Paula Santos (PCP) e Paulo Rios de Oliveira (PSD).
Em declaração política, o Deputado Ricardo Baptista Leite (PSD), a propósito da recente
eleição de Luís Montenegro para Presidente do seu partido, criticou as opções governativas do
Governo do PS, considerando-as responsáveis pela degradação dos serviços públicos, e
sublinhou a necessidade de se encontrarem alternativas políticas. No fim, respondeu a pedidos
de esclarecimento dos Deputados Rui Tavares (L), Pedro Pessanha (CH), Pedro Filipe Soares
(BE), João Dias (PCP), Rodrigo Saraiva (IL) e — após interpelação à Mesa dos Deputados
Eurico Brilhante Dias (PS) e Pedro Pinto (CH) — Luís Soares (PS).
Em declaração política, a Deputada Inês de Sousa Real (PAN) alertou para as questões de
inconstitucionalidade suscitadas em relação às normas do Código Penal que punem os maustratos a animais de companhia e defendeu a necessidade de densificação e alargamento do
regime jurídico a todos os animais sensíveis, tendo respondido a pedidos de esclarecimento
dos Deputados Paulo Ramalho (PSD), Pedro Delgado Alves (PS) e Pedro Filipe Soares (BE).
Em declaração política, o Deputado Rui Tavares (L) aludiu ao Dia Mundial da Criança para
se referir ao transporte de crianças ucranianas para território da Federação Russa e mostrouse favorável à admissão da candidatura da Ucrânia à União Europeia, tendo admitido tratar-se
de uma decisão a ser claramente assumida por todos os Estados-Membros até ao final do
mês. Respondeu, depois, a pedidos de esclarecimento dos Deputados João Paulo Rebelo
(PS), Paulo Moniz (PSD) e André Ventura (CH).
Procedeu-se à discussão, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV) —
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos EstadosMembros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom
funcionamento do mercado interno. Proferiram intervenções, além do Secretário de Estado da
Economia (João Neves), os Deputados Bernardo Blanco (IL), Jorge Botelho (PS), Márcia
Passos (PSD), Filipe Melo (CH), Paula Santos (PCP) e Pedro Filipe Soares (BE).
Foi discutida e rejeitada, na generalidade, a Proposta de Lei n.º 106/XIV/2.ª (ALRAA) —
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 70/2020, de 16 de setembro, que atualiza a idade de
acesso às pensões e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação da idade
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de pensão de velhice do regime geral de segurança social. Intervieram os Deputados Ana
Bernardo (PS), Rui Rocha (IL), Diana Ferreira (PCP), Jorge Galveias (CH), José Moura Soeiro
(BE), Nuno Carvalho (PSD) e Rui Tavares (L).
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária e da entrada na Mesa dos Projetos de Resolução n.os 72, 74 e 76/XV/1.ª
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 6 minutos.

DAR — I SÉRIE — N.º 21 (2022.06.04)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 10 horas e 5 minutos.
Procedeu-se ao debate, na generalidade, dos Projetos de Lei n. os 70/XV/1.ª (PSD) —
Procede à segunda alteração à Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, que transpõe para a ordem
jurídica interna a Diretiva 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março,
relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de
comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações,
conformando-a com o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 268/2022, 79/XV/1.ª (CH) —
Altera a Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, por forma a harmonizá-la com os preceitos
constitucionais em vigor e 100/XV/1.ª (PCP) — Altera a Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, sobre
conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações
eletrónicas, em conjunto com a Proposta de Lei n.º 11/XV/1.ª (GOV) — Regula o acesso a
metadados referentes a comunicações eletrónicas para fins de investigação criminal. Usaram
da palavra, a diverso título, além da Ministra da Justiça (Catarina Sarmento e Castro), os
Deputados Paulo Mota Pinto (PSD), que também encerrou o debate, Pedro Filipe Soares (BE),
André Ventura (CH), Alma Rivera (PCP), Pedro Delgado Alves (PS), Patrícia Gilvaz (IL), Isabel
Alves Moreira (PS), Inês de Sousa Real (PAN), Rui Tavares (L), Bernardo Blanco (IL),
Alexandra Leitão (PS) e Rui Paulo Sousa (CH).
Foram, depois, aprovados requerimentos, apresentados, respetivamente, pelo PSD, pelo
CH, pelo PCP e pelo PS, de baixa das referidas iniciativas à Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação.
Foram lidos os seguintes projetos de voto:
N.º 72/XV/1.ª (apresentado pelo PSD) — De pesar pelo falecimento de Manuel Fernandes
Thomaz;
N.º 76/XV/1.ª (apresentado pelo CH) — De pesar pelas três vítimas mortais do acidente com
um autocarro que transportava peregrinos até ao Santuário de Fátima;
N.º 80/XV/1.ª (apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento de Raquel Seruca;
N.º 81/XV/1.ª (apresentado pelo PSD) — De pesar pelo falecimento de João Gomes Alves;
N.º 82/XV/1.ª (apresentado pelo PAR e subscrito pelo PS, pelo PSD, pelo CH, pelo IL, pelo
PCP, pelo BE, pelo PAN e pelo L) — De pesar pelo falecimento de Mário Mesquita.
Após terem sido aprovadas as partes deliberativas (a) daqueles votos, a Câmara guardou,
de pé, 1 minuto de silêncio.
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Foi lido o Projeto de Voto n.º 79/XV/1.ª (apresentado pela Comissão de Cultura,
Comunicação, Juventude e Desporto e subscrito por uma Deputada do PSD) — De
congratulação pela atribuição do Prémio LeYa 2021 ao poeta e escritor José Carlos Barros,
tendo sido aprovada a respetiva parte deliberativa (a).
Foi lido o Projeto de Voto n.º 83/XV/1.ª (apresentado pelo PAR e subscrito pelo PS, pelo
PSD, pelo CH, pelo IL, pelo BE, pelo PAN e pelo L) — De saudação pelo centenário de
Gonçalo Ribeiro Telles, tendo usado da palavra os Deputados Bruno Coimbra (PSD), Inês de
Sousa Real (PAN), Paula Santos (PCP), Rodrigo Saraiva (IL), Pedro dos Santos Frazão (CH),
Rui Tavares (L), Hugo Pires (PS) e Pedro Filipe Soares (BE). Foi, depois, aprovada a respetiva
parte deliberativa (a).
Foi aprovado o Projeto de Resolução n.º 73/XV/1.ª (PAR) — Composição da Comissão
Permanente.
Foi aprovado o Projeto de Deliberação n.º 4/XV/1.ª (PAR) — Prorrogação do período normal
de funcionamento da Assembleia da República.
Foi rejeitado o Inquérito Parlamentar n.º 1/XV/1.ª (CH) — Comissão eventual de inquérito
parlamentar à atuação do Estado português no estabelecimento de parcerias com associações
de cidadãos russos no acolhimento e integração dos cidadãos ucranianos em Portugal, tendo o
Deputado André Ventura (CH) proferido uma declaração de voto.
Após interpelação à Mesa do Deputado Pedro Filipe Soares (BE), foram aprovados
requerimentos, apresentados pelo PS e pelo PAN, de baixa à Comissão de Economia, Obras
Públicas, Planeamento e Habitação, sem votação, da Proposta de Lei n.º 6/XV/1.ª (GOV) —
Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva (UE) 2018/1972, que
estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (por 60 dias) e do Projeto de Lei
n.º 89/XV/1.ª (PAN) — Reforça os direitos dos utilizadores finais de serviços de comunicações
eletrónicas (por 15 dias); apresentado pelo PS, também de baixa à Comissão de Economia,
Obras Públicas, Planeamento e Habitação, sem votação, da Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª
(GOV) — Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência
dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantirem o
bom funcionamento do mercado interno (por 60 dias); e, apresentado pelo L, de baixa à
Comissão de Educação e Ciência, sem votação, do Projeto de Lei n.º 90/XV/1.ª (L) —
Consagra o dever de as instituições procederem à abertura de procedimento concursal para as
funções desempenhadas pelos doutorados, quando se verifique o termo do contrato (por 30
dias).
Foi aprovada, na generalidade, a Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV) — Altera o Código de
Processo Penal e a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro.
Foram rejeitados, na generalidade, os Projetos de Lei n. os 86/XV/1.ª (PAN) — Corrige a
legislação que concretiza a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e aprofunda as
garantias de proteção dos denunciantes e 94/XV/1.ª (CH) — Criação do estatuto do arguido
colaborador e agravamento das penas aplicáveis aos crimes de corrupção previstos no Código
Penal.
Foi rejeitado o Projeto de Resolução n.º 53/XV/1.ª (PCP) — Recomenda a adoção de
medidas para a dinamização do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, combatendo a
precariedade e o subfinanciamento.
Foi aprovado o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia da República para 2022.
- 25 -

Foi aprovado o ponto 1 e rejeitado o ponto 2 do Projeto de Resolução n.º 46/XV/1.ª (IL) —
Recomenda ao Governo que defenda, no contexto da União Europeia, o fim da importação de
gás da Rússia.
Foram rejeitados os Projetos de Resolução n. os 12/XV/1.ª (PAN) — Recomenda ao Governo
o cabal cumprimento da Diretiva 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
junho de 2002, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente e 43/XV/1.ª (PSD) — Pôr em
prática uma política de prevenção do ruído ambiente.
Foi aprovado o Projeto de Resolução n.º 6/XV/1.ª (L) — Instando as autoridades nacionais a
participarem do esforço internacional de investigação, acusação, condenação e punição de
todos os crimes de guerra na Ucrânia, na sequência da invasão lançada a 24 de fevereiro, sob
a máxima responsabilidade de Vladimir Putin, presidente da Federação Russa.
Foi rejeitado o Projeto de Resolução n.º 17/XV/1.ª (PAN) — Recomenda ao Governo a
revisão dos objetivos específicos da PEPAC.
Foi aprovado, em votação final global, o texto final, apresentado pela Comissão de
Ambiente e Energia, relativo ao Projeto de Resolução n.º 7/XV/1.ª (PAN) — Previsão no
Programa Nacional de Reformas – 2022 de uma adaptação do Plano Nacional da Água às
alterações climáticas, como medida de combate à seca.
Foram aprovados pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados,
autorizando o levantamento da imunidade parlamentar de Deputados do CH.
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
O Presidente encerrou a sessão eram 13 horas e 7 minutos.
(a) Estas votações tiveram lugar ao abrigo do n.º 10 do artigo 75.º do Regimento.

DAR — I SÉRIE — N.º 22 (2022.06.09)
SUMÁRIO
A Presidente (Edite Estrela) declarou aberta a sessão às 15 horas e 5 minutos.
Deu-se conta da retirada, pelo CH, do Projeto de Lei n.º 95/XV/1.ª e da entrada na Mesa
dos Projetos de Lei n.os 99/XV/1.ª e 102 a 112/XV/1.ª e dos Projetos de Resolução n. os
65/XV/1.ª, 75/XV/1.ª, 77 a 84/XV/1.ª e 86/XV/1.ª
Foram discutidos, na generalidade, os Projetos de Lei n. os 53/XV/1.ª (PSD) — Cria o tribunal
central administrativo centro, procedendo à décima terceira alteração ao Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, aprovado em anexo à Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, à décima
primeira alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013,
de 26 de agosto, e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro, que
define a sede, a organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais,
concretizando o respetivo Estatuto e 87/XV/1.ª (PAN) — Adota medidas de otimização do
desempenho dos tribunais superiores da jurisdição administrativa e fiscal, alterando o Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Usaram da palavra os Deputados Mónica Quintela
(PSD) — que iniciou e encerrou o debate — , Inês de Sousa Real (PAN), Patrícia Gilvaz (IL),
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Rui Paulo Sousa (CH), Alexandra Leitão (PS), Alma Rivera (PCP), Pedro Filipe Soares (BE) e
Rui Tavares (L).
Procedeu-se ao debate, na generalidade, dos Projetos de Lei n.os 7/XV/1.ª (CH) — Aumenta
o valor relativo ao complemento especial de pensão dos antigos combatentes, 52/XV/1.ª (PCP)
— Consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os
antigos combatentes e 91/XV/1.ª (BE) — Estabelece o complemento vitalício de pensão e a
pensão mínima de dignidade aos antigos combatentes. Intervieram, a diverso título, os
Deputados André Ventura (CH) — que iniciou e encerrou o debate —, João Dias (PCP), Joana
Mortágua (BE), Patrícia Gilvaz (IL), Inês de Sousa Real (PAN), Rui Vilar (PSD), Manuel dos
Santos Afonso (PS) e Rui Tavares (L).
Procedeu-se ao debate, na generalidade, dos Projetos de Lei n.os 76/XV/1.ª (IL) —
Consagração expressa do crime de exposição de menor a violência doméstica (56.ª alteração
ao Código Penal), 82/XV/1.ª (PAN) — Torna obrigatória a tomada de declarações para
memória futura a pedido da vítima ou do Ministério Público, 85/XV/1.ª (L) — Inclui
expressamente a exposição, nos exemplos do que constituem maus tratos psíquicos, no
âmbito do crime de violência doméstica; define a exposição, no caso de crianças e jovens,
como suficiente para a sua caracterização como vítimas e consagra a frequência de programas
específicos de educação parental na lista de penas acessórias, 92/XV/1.ª (BE) — Criação do
crime de exposição de menor a violência doméstica (55.ª alteração ao Código Penal), 96/XV/1.ª
(IL) — Dispensa da tentativa de conciliação nos processos de divórcio sem consentimento do
outro cônjuge nos casos de condenação por crime de violência doméstica (Alteração ao Código
Civil e ao Código do Processo Civil) e 97/XV/1.ª (IL) — Assegura a nomeação de patrono às
vítimas especialmente vulneráveis (Alteração ao Estatuto da Vítima e à Lei n.º 34/2004, de 29
de julho, que altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais). Usaram da palavra os
Deputados Patrícia Gilvaz (IL) — que iniciou e encerrou o debate —, Inês de Sousa Real
(PAN), Rui Tavares (L), Joana Mortágua (BE), Bruno Nunes (CH), Ofélia Ramos (PSD),
Cláudia Santos (PS), Alma Rivera (PCP) e Gabriel Mithá Ribeiro (CH).
Procedeu-se ao debate, na generalidade, dos Projetos de Lei n. os 48/XV/1.ª (PCP) —
Vinculação extraordinária de todos os docentes com três ou mais anos de serviço até 2023,
81/XV/1.ª (PAN) — Alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28
de abril, e 93/XV/1.ª (BE) — Programa extraordinário de vinculação dos docentes. Intervieram
os Deputados Diana Ferreira (PCP) — que iniciou e encerrou o debate —, Inês de Sousa Real
(PAN), Joana Mortágua (BE), Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Rui Tavares (L), Cláudia André
(PSD), Carla Castro (IL), Porfírio Silva e Lúcia Araújo da Silva (PS) e Carla Madureira (PSD).
Procedeu-se ao debate, na generalidade, dos Projetos de Lei n. os 71/XV/1.ª (BE) — Altera
as atividades específicas associadas a compensação em unidades de saúde familiar, de forma
a eliminar discriminações de género na prática clínica e 88/XV/1.ª (PAN) — Elimina a
discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas
dos médicos. Usaram da palavra os Deputados Catarina Martins (BE) — que iniciou e encerrou
o debate —, Inês de Sousa Real (PAN), Joana Cordeiro (IL), Pedro dos Santos Frazão (CH),
Rui Tavares (L), Berta Nunes (PS), Fernanda Velez (PSD) e João Dias (PCP).
Deu-se conta dos Deputados que estiveram presentes, por videoconferência, na reunião
plenária.
A Presidente (Edite Estrela) encerrou a sessão eram 18 horas e 6 minutos.
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DAR — I SÉRIE — N.º 23 (2022.06.11)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 6 minutos.
Deu-se conta da retirada, pelo IL, do Projeto de Lei n.º 45/XV/1.ª e da entrada da Proposta
de Lei n.º 15/XV/1.ª, dos Projetos de Resolução n.os 85 e 87 a 91/XV/1.ª, dos Projetos de Lei
n.os 101, 113 a 121 e 123 a 142/XV/1.ª
Procedeu-se ao debate conjunto, na generalidade, dos Projetos de Lei n. os 74/XV/1.ª (PS)
— Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código
Penal, 5/XV/1.ª (BE) — Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é
punível e altera o Código Penal, 83/XV/1.ª (PAN) — Regula as condições em que a morte
medicamente assistida não é punível e procede à alteração do Código Penal e 111/XV/1.ª (IL)
— Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código
Penal, que foram aprovados, e do Projeto de Resolução n.º 62/XV/1.ª (CH) — Realização de
um referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida, que foi rejeitado.
Usaram da palavra, a diverso título, os Deputados Isabel Alves Moreira (PS), Catarina Martins
(BE), Inês de Sousa Real (PAN), João Cotrim Figueiredo (IL), André Ventura (CH), Paulo Rios
de Oliveira e André Coelho Lima (PSD), Maria Antónia de Almeida Santos (PS), Alma Rivera
(PCP), Alexandre Quintanilha (PS), Rui Tavares (L), Cláudia Bento e Sofia Matos (PSD),
Alexandra Leitão (PS), Filipe Melo e Pedro dos Santos Frazão (CH) e Eurico Brilhante
Dias (PS).
O Deputado André Ventura (CH) procedeu à leitura do Projeto de Voto n.º 85/XV/1.ª
(apresentado pelo CH) — De pesar pelo falecimento do Cónego João Seabra.
O Deputado Pedro Coimbra (PS) procedeu à leitura do Projeto de Voto n.º 89/XV/1.ª
(apresentado pelo PS) — De pesar pelo falecimento de Carlos Manuel Dias Cidade.
Após terem sido aprovadas as respetivas partes deliberativas (a) daqueles projetos de voto,
a Câmara guardou 1 minuto de silêncio.
Foi aprovado o Projeto de Resolução n.º 76/XV/1.ª (apresentado pelo PAR) — Deslocação
do Presidente da República ao Rio de Janeiro, a São Paulo e a Brasília.
Foi aprovado um requerimento, apresentado pelo PSD, solicitando a baixa à Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por 30 dias, do
Projeto de Lei n.º 53/XV/1.ª (PSD) — Cria o tribunal central administrativo do centro,
procedendo à décima terceira alteração ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
aprovado em anexo à Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, à décima primeira alteração à Lei da
Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e à quarta
alteração ao Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro, que define a sede, a organização e
a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, concretizando o respetivo Estatuto.
Foi aprovado um requerimento, apresentado pelo PAN, solicitando a baixa à Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por 60 dias, do
Projeto de Lei n.º 87/XV/1.ª (PAN) — Adota medidas de otimização do desempenho dos
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tribunais superiores da jurisdição administrativa e fiscal, alterando o Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais.
Foram rejeitados os Projetos de Lei:
N.º 7/XV/1.ª (CH) — Aumenta o valor relativo ao complemento especial de pensão dos
antigos combatentes;
N.º 52/XV/1.ª (PCP) — Consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de
dignidade para os antigos combatentes;
N.º 91/XV/1.ª (BE) — Estabelece o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de
dignidade aos antigos combatentes;
N.º 76/XV/1.ª (IL) — Consagração expressa do crime de exposição de menor a violência
doméstica (quinquagésima sexta alteração ao Código Penal);
N.º 82/XV/1.ª (PAN) — Torna obrigatória a tomada de declarações para memória futura a
pedido da vítima ou do Ministério Público;
N.º 85/XV/1.ª (L) — Inclui expressamente a exposição, nos exemplos do que constituem
maus-tratos psíquicos, no âmbito do crime de violência doméstica; define a exposição, no caso
de crianças e jovens, como suficiente para a sua caracterização como vítimas e consagra a
frequência de programas específicos de educação parental na lista de penas acessórias;
N.º 92/XV/1.ª (BE) — Criação do crime de exposição de menor a violência doméstica
(quinquagésima quinta alteração ao Código Penal);
N.º 96/XV/1.ª (IL) — Dispensa da tentativa de conciliação nos processos de divórcio sem
consentimento do outro cônjuge nos casos de condenação por crime de violência doméstica
(Alteração ao Código Civil e ao Código do Processo Civil).
Foi aprovado um requerimento, apresentado pelo IL, solicitando a baixa à Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sem votação, por 60 dias, do
Projeto de Lei n.º 97/XV/1.ª (IL) — Assegura a nomeação de patrono às vítimas especialmente
vulneráveis (alteração ao Estatuto da Vítima e à Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, que altera o
regime de acesso ao direito e aos tribunais).
Foram rejeitados os Projetos de Lei n. os 48/XV/1.ª (PCP) — Vinculação extraordinária de
todos os docentes com três ou mais anos de serviço até 2023, 81/XV/1.ª (PAN) — Alteração do
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e 93/XV/1.ª (BE) —
Programa extraordinário de vinculação dos docentes.
Foram aprovados os Projetos de Lei n.os 71/XV/1.ª (BE) — Altera as atividades específicas
associadas a compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações
de género na prática clínica e 88/XV/1.ª (PAN) — Elimina a discriminação de género nos
critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos.
Foi rejeitado o Projeto de Resolução n.º 49/XV/1.ª (L) — Recomenda ao Governo que
contribua para o aprofundar da democracia europeia e para o fortalecimento do projeto
europeu, através do debate de propostas para a melhoria da arquitetura institucional da União
Europeia, bem como para garantir a nossa independência energética face a atores externos.
Foi aprovado o n.º 1 do Projeto de Resolução n.º 22/XV/1.ª (L) — Nem mais um euro da
União Europeia para a guerra de Putin. Recomenda ao Governo que defenda no Conselho
Europeu a adoção de um mecanismo de retenção dos pagamentos por combustíveis fósseis à
Federação Russa e, através do estabelecimento de uma conta fiduciária num estado terceiro,
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de constituição de um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra,
tendo sido rejeitados os n.os 2, 3 e 4.
Foram rejeitados os Projetos de Resolução n.os 71/XV/1.ª (PAN) — Suspensão das largadas
de touros em todo o território nacional e 32/XV/1.ª (PSD) — Programa Bairros Mais
Sustentáveis visando intervenções que promovam uma maior eficiência no uso da energia.
Foram aprovados três pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados,
autorizando dois Deputados do PS a intervir em tribunal e não autorizando o levantamento da
imunidade parlamentar de uma Deputada do BE, tendo este último levado o Deputado André
Ventura (CH) a apresentar uma declaração de voto que motivou uma interpelação à Mesa da
parte da Deputada Alexandra Leitão (PS), Presidente da referida Comissão.
O Presidente encerrou a reunião eram 17 horas e 54 minutos.
(a) Estas votações tiveram lugar ao abrigo do n.º 10 do artigo 75.º do Regimento.

DAR — I SÉRIE — N.º 24 (2022.06.17)
SUMÁRIO
O Presidente declarou aberta a sessão às 15 horas e 5 minutos.
Foi aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados relativo
à substituição de um Deputado do PS.
Em declaração política, o Deputado Carlos Guimarães Pinto (IL) chamou a atenção para a
importância do setor da habitação no desenvolvimento económico do País, tendo criticado a
burocracia nos licenciamentos e a fiscalidade neste setor. Respondeu, depois, a pedidos de
esclarecimento dos Deputados Hugo Costa (PS), Rui Tavares (L), Inês de Sousa Real (PAN),
Márcia Passos (PSD) e Mariana Mortágua (BE).
Em declaração política, o Deputado João Dias (PCP) criticou uma campanha de
descredibilização levada a cabo em torno do Serviço Nacional de Saúde, que conduz à
transferência para o setor privado de recursos públicos, com aumento de custos e insatisfação
da população. No final, respondeu a pedidos de esclarecimento dos Deputados Carlos
Guimarães Pinto (IL), Filipe Melo (CH), Guilherme Almeida (PSD) e Susana Correia (PS).
Em declaração política, o Deputado Pedro Filipe Soares (BE) teceu críticas ao Governo pela
falta de políticas concretas nas áreas da saúde, da educação e da justiça, com vista à
resolução dos problemas há muito detetados, nomeadamente na área da saúde.
Posteriormente, respondeu a pedidos de esclarecimento dos Deputados Rui Rocha (IL), João
Dias (PCP), Paulo Marques (PS), Pedro dos Santos Frazão (CH) e Helga Correia (PSD).
Em declaração política, o Deputado Paulo Pisco (PS), a propósito do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas, elogiou a sua celebração oficial junto da diáspora,
com a presença, este ano, do Presidente da República no Reino Unido e em Andorra, frisando
a importância da abertura anunciada de um consulado-geral português naquele principado. De
seguida, respondeu aos pedidos de esclarecimento dos Deputados Ricardo Sousa (PSD),
Pedro Pessanha (CH), Rui Tavares (L), Alma Rivera (PCP), Rodrigo Saraiva (IL) e José Moura
Soeiro (BE).
- 30 -

Em declaração política, o Deputado André Coelho Lima (PSD) fez uma reflexão sobre as
repercussões para a imagem do País por via das dificuldades sentidas nos aeroportos
nacionais, em particular no de Lisboa, devido ao aumento da afluência de turistas, criticando a
atuação do Governo nesta matéria, bem como nos processos de extinção do SEF e de
fiscalização dos terminais de cruzeiros. Posteriormente, respondeu a pedidos de
esclarecimento dos Deputados Pedro Pinto (CH), Alma Rivera (PCP) e Susana Amador (PS).
Em declaração política, o Deputado André Ventura (CH) considerou grave a situação em
que se encontra o Serviço Nacional de Saúde com o encerramento de serviços de obstetrícia e
de urgência, criticando os Grupos Parlamentares do PS, do PSD, do IL e do BE por não terem
falado neste tema nas suas declarações políticas. Respondeu, seguidamente, a pedidos de
esclarecimento dos Deputados André Coelho Lima (PSD) e Carlos Guimarães Pinto (IL). Usou
também da palavra o Deputado Rui Rocha (IL) em defesa da honra relativamente a afirmações
do Deputado André Ventura (CH), que deu explicações.
Em declaração política, a Deputada Inês de Sousa Real (PAN), a propósito da realização,
em Lisboa, da Conferência sobre os Oceanos das Nações Unidas, teceu considerações acerca
da necessidade de haver em Portugal uma reflexão profunda sobre o mar e sobre o uso da
água, tendo alertado para a situação de seca extrema em que o País se encontra. Em seguida,
respondeu a pedidos de esclarecimento dos Deputados Bruno Dias (PCP), Jorge Salgueiro
Mendes (PSD) e Ricardo Pinheiro (PS).
Em declaração política, o Deputado Rui Tavares (L) teceu considerações relativamente ao
Tratado da Carta da Energia, apontando-o como um dos responsáveis pela situação energética
vivida na Europa e solicitou ao Governo que, à semelhança do que fizeram outros países
europeus, o denuncie. Respondeu, depois, a pedidos de esclarecimento dos Deputados Bruno
Dias (PCP), Inês de Sousa Real (PAN), Nuno Fazenda (PS) e Hugo Martins de Carvalho
(PSD).
Foram apreciados, conjuntamente, a Petição n.º 199/XIV/2.ª (Sílvia Marlene Carneiro da
Silva e outros) — Concurso de mobilidade interna, os Projetos de Lei n.os 73/XV/1.ª (PCP) —
Garante a inclusão de todos os horários no procedimento de mobilidade interna do concurso
interno de professores e 106/XV/1.ª (CH) — Atribui ajudas de custo a professores do ensino
básico e secundário que se encontrem deslocados, na generalidade, e o Projeto de Resolução
n.º 80/XV/1.ª (BE) — Pela revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente
dos ensinos básico e secundário. Usaram da palavra os Deputados Diana Ferreira (PCP),
Gabriel Mithá Ribeiro (CH), Joana Mortágua (BE), Inês de Sousa Real (PAN), Ana Isabel
Santos (PS), Maria Emília Apolinário (PSD), Carla Castro (IL), Carla Madureira (PSD), Rui
Tavares (L) e Joana Mortágua (BE).
Foi apreciada a Petição n.º 612/XIII/4.ª (Margarida Quintela e outros) — Contra o fim da
atual Linha Amarela do metro de Lisboa, em conjunto com os Projetos de Resolução n. os
69/XV/1.ª (BE) — Suspensão imediata das obras da linha circular do metro de Lisboa,
52/XV/1.ª (PAN) — Recomenda ao Governo que cumpra o disposto no artigo 282.º da Lei do
Orçamento do Estado de 2020 e suspenda o processo de construção da linha circular do metro
de Lisboa e 84/XV/1.ª (PSD) — Recomenda ao Governo a revisão do projeto de linha circular
do metro de Lisboa rejeitada pelo Parlamento e evolução para a linha em laço. Usaram da
palavra os Deputados Mariana Mortágua (BE), Inês de Sousa Real (PAN), António Prôa (PSD),
Alma Rivera (PCP), Rui Afonso (CH), Pedro Anastácio (PS) e Rodrigo Saraiva (IL).
Deu-se conta da Deputada que esteve presente, por videoconferência, na reunião plenária.
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Foi anunciada a entrada na Mesa da Proposta de Lei n.o 16/XV/1.ª, dos Projetos de Lei n.os
144, 145, 147 e 148/XV/1.ª e dos Projetos de Resolução n.os 92 a 103, 105, 106 e 122/XV/1.ª
O Presidente encerrou a sessão eram 19 horas e 31 minutos.

DIVISÃO DE REDAÇÃO.
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