
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO 

COMISSÕES 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, a ANACOM sobre 

o "Regulamento do Leilão do 5G" [requerimento do CDS-PP]. 

Às 14h15, a Comissão de Cultura e Comunicação efetua audições sobre a “desproteção e a destruição sistemáticas 

dos vestígios arqueológicos na região do Alentejo” às seguintes entidades: 

- Miguel Serra, arqueólogo da Câmara Municipal de Serpa (a confirmar) e Sindicato dos Arqueólogos e da 

Associação Pró-Évora [requerimento do BE]. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias efetua as seguintes audições: 

15h00 - Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Cluny, Membro Nacional na Eurojust, para apresentação do 

relatório anual de atividades do Gabinete de Portugal na Eurojust, relativo ao ano de 2019; 

16h30 - Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre recentes informações relativas à morte de um 

cidadão ucraniano que se encontrava à guarda do SEF no espaço equiparado a Centro de Instalação temporária do 

Aeroporto de Lisboa, no dia 12 de março de 2020 (requerimentos da Deputada não inscrita Joacine Katar Moreira 

e do PSD). 

Às 15h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, para debater o Plano de reestruturação da TAP [requerimento 

do BE] e a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

A Comissão de Agricultura e Mar recebe em audição, as seguintes entidades: 

15h00 - Observatório Técnico Independente, a propósito da recuperação das matas litorais ardidas; 

16h00 - Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João 

Catarino, sobre o estado e novo modelo de gestão da Mata Nacional do Bussaco e sobre a recuperação das 

matas litorais ardidas, e o Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Nuno Banza, sobre 

a recuperação das matas litorais ardidas [requerimento do BE]. 

Às 15h30, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

Fiscais, António Mendonça Mendes, sobre a aplicação do regime de auxílios da Zona Franca da 
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Madeira [requerimentos do BE e do PS (oral)]. 

Às 15h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto efetua a audição dos signatários da carta 

"Vinculação - Docentes contratados de Técnicas Especiais do Ensino Artístico Especializado nas Áreas das Artes 

Visuais e dos Audiovisuais" sobre a sua situação profissional precária [requerimento do BE]. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus procede à audição do Juiz João Figueiredo, membro português do 

Tribunal de Contas Europeu (TCE), para apresentação do relatório anual do TCE, relativo ao ano de exercício de 

2019. 

Às 16h00, o Grupo de Trabalho - Prestações por incapacidade, decorrentes de doença ou acidentes de trabalho 

procede à audição da Presidente da Caixa Geral de Aposentações, Maria João Borges Carioca Rodrigues. (a 

confirmar) 

Às 17h30, o Grupo de Trabalho - Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica efetua uma audição conjunta 

da União Geral de Trabalhadores (UGT), da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e do 

Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (SINDITE). 

QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 10h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, a Secretária de Estado dos Assuntos 

Europeus, Ana Paula Zacarias, para avaliação das conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de dezembro. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, a Secretária de 

Estado do Turismo, Rita Marques, "sobre a estratégia presente e futura, bem como sobre o ponto de situação das 

medidas de apoio ao setor do Turismo" [requerimento do CDS-PP]. 

À mesma hora, a Comissão de Saúde e a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de 

resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social procedem à audição 

de Francisco Ramos, Coordenador da Task Force para o «Plano de Vacinação contra a Covid-19» para prestar 

esclarecimentos sobre este Plano [requerimentos do CDS-PP e do PSD]. 

Às 11h30, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas recebe, em audição, o Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para prestar esclarecimentos sobre a política de emissão 

de vistos, passaportes e atribuição de nacionalidade nos postos consulares portugueses [requerimento do PSD]. 
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Às 12h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição do Conselho 

de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, na sequência de notícias vindas a público 

sobre indícios do crime de violação de segredo de Estado [requerimento do PCP (oral)]. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho - Direitos das Pessoas com Deficiência efetua a audição da União das Misericórdias 

Portuguesas. (a confirmar) 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com declarações políticas, seguindo-se a apreciação da Petição 

n.º 82/XIV/1.ª da FENPROF - Reabertura de estabelecimentos de educação e ensino deverá ser precedida da 

realização de testes, em conjunto com o Projeto de Resolução n.º 652/XIV/2.ª (BE) sobre o mesmo assunto. 

Segue-se a apreciação da Petição n.º 619/XIII/4.ª da SINDEL - Solicitam o reconhecimento da profissão dos 

trabalhadores da manutenção e montagem de aerogeradores como de desgaste rápido, em conjunto com os 

Projetos de Resolução n.º 658/XIV/2.ª (BE) e n.º 718/XIV/2.ª (PCP). 

Às 17h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na 

Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona do Pinhal Interior recebe, em audição, Luís Capoulas Santos, na qualidade 

de antigo Ministro da Agricultura [requerimento do PSD]. 

QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 14h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação 

da Declaração do Estado de Emergência – 24 novembro a 8 de dezembro – e o pedido de renovação. 

Segue-se a apreciação do Projeto de Resolução n.º 770/XIV/2.ª (PS) que recomenda a adoção de medidas para 

travar o aumento das desigualdades estruturais de género desencadeadas pelos impactos socioeconómicos da 

Covid-19, seguindo-se o debate das Apreciações Parlamentares n.º 32/XIV/2.ª (PSD), n.º 34/XIV/2.ª (PCP) e n.º 

35/XIV/2.ª (BE), todas relativas ao Decreto-Lei n.º 92/2020, de 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão 

de resíduos. 

A reunião prossegue com o debate do Projeto de lei n.º 478/XIV/1.ª (BE) que visa repor o regime de remuneração 

das centrais de produção de energia eólica, concluindo-se com o debate do Projeto de Lei n.º 594/XIV/2.ª (PS) que 

alarga até 30 de junho de 2021 o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos 

órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 

Às 17h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na 

Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona do Pinhal Interior recebe, em audição, Pedro Marques, na qualidade de 

antigo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas [requerimento do PSD]. 
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SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

A reunião plenária realiza-se às 10h00, iniciando-se com o debate de proposta de Lei do Governo sobre 

arrendamento, em conjunto com os projetos de lei n.º 575/XIV/2.ª (BE) e n.º 576/XIV/2.ª (BE). Segue-se a 

Apreciação Parlamentar n.º 33/XIV/2.ª (PCP) ao Decreto-Lei n.º 81/2020 de 2 de outubro, que "Adequa os 

instrumentos criados no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I.P., à lei de 

bases da habitação”. 

A reunião prossegue com o debate dos Projetos de Resolução n.º 784/XIV/2.ª (CDS-PP) e n.º 779/XIV/2.ª (PAN) 

que, respetivamente, propõe colocar a crise humanitária e o problema de terrorismo vivido em Moçambique nas 

prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e recomendar ao Governo a mobilização da 

comunidade internacional no sentido de travar os crimes perpetrados naquele país contra a humanidade.  

Procede-se de seguida ao debate do Projeto de lei n.º 169/XIV/1.ª (PAN) que determina a declaração da filiação ou 

ligação a organizações ou associações “discretas” em sede de obrigações declarativas. 

 

No final, realizam-se votações regimentais. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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