
 

DESTAQUES 

QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO 

COMISSÕES 

Às 14h30, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, a Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, 

sobre a situação da empresa [requerimento conjunto do PSD, BE e PCP]. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição da CMVM - Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, sobre a atividade desta entidade. 

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, a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral 

[requerimento do CDS-PP]. 

QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

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

n.º 5/XIV/1.ª, da iniciativa da FENPROF, sobre a valorização da carreira docente, em conjunto com três projetos de 

resolução (BE, PCP e PEV). Segue-se o debate da Petição n.º 81/XIV/1.ª, da iniciativa da União de Residentes 

Antifascistas Portugueses, de exigência para travar a criação do “Museu Salazar”. 

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 procede à audição de Adelina Machado Martins, na qualidade de 

antiga Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Centro [requerimento do PS]. 

SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO 

PLENÁRIO 

A reunião plenária realiza-se às 10h00 e às 15h00 e tem início com o Debate de urgência sobre “A pandemia e as 

suas implicações nas políticas de habitação", requerido pelo PSD, com a presença do Ministro das Infraestruturas 

e Habitação, Pedro Nuno Santos. 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d304e4554693942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e5276637938794c734b714a5449775532567a63384f6a627955794d45786c5a326c7a6247463061585a684c314a795a5846315a584a70625756756447386c4d6a426863484a6c633256756447466b627955794d48426c6247397a4a54497752334a316347397a4a54497755474679624746745a57353059584a6c637955794d4752764a54497755464e454c4355794d454a464a5449775a5355794d4752764a54497755454e514a5449774c5355794d484268636d456c4d6a426864575270773666446f32386c4d6a426b627955794d4642795a584e705a4756756447556c4d6a426b627955794d454e76626e4e6c624768764a5449775a47556c4d6a42425a4731704c6e426b5a673d3d&fich=Rrequerimento+apresentado+pelos+Grupos+Parlamentares+do+PSD%2c+BE+e+do+PCP+-+para+audi%c3%a7%c3%a3o+do+Presidente+do+Conselho+de+Admi.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45275
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45283
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45395
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13448


Segue-se o debate da proposta de lei apresentada pelo Governo e de três projetos de lei (PCP, BE e PEV) sobre 

convenções coletivas de trabalho, e do projeto de resolução (PS) que recomenda ao Governo um conjunto de 

medidas para utilização mais eficaz e eficiente dos fundos da UE. 

 

Os pontos seguintes da agenda são a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação da Declaração do 

Estado de Emergência (9 a 23 de novembro) e o debate sobre o pedido de renovação. 

 

A reunião prossegue com o Debate preparatório do Conselho Europeu, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do Processo de 

Construção da União Europeia. 

 

Segue-se a apreciação do Relatório e Conta de Gerência da Assembleia da República relativos a 2019. O ponto 

seguinte é dedicado à apreciação de seis propostas de resolução apresentadas pelo Governo (n.º 5/XIV/1.ª; n.º 

8/XIV/1.ª; n.º 9/XIV/1.ª; n.º 12/XIV/2.ª; n.º 14/XIV/2.ª e n.º 15/XIV/2.ª) de aprovação de acordos e convenções 

internacionais. 

 

A reunião termina com votações regimentais. 
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