
DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JULHO 

COMISSÕES 

Às 14h30, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e a Comissão de Defesa Nacional 

organizam a Conferência Parlamentar "O impacto estratégico da pandemia da COVID-19 no ambiente 

internacional”. 

TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, o Embaixador da República Federal da Alemanha 

em Portugal, Martin Ney, relativamente às prioridades da Presidência Alemã do Conselho da União Europeia, no 

segundo semestre de 2020. 

Às 10h00, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação recebe, em audição, o Ministro de 

Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, para debater a política geral do Ministério e outros 

assuntos de atualidade. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com a apreciação de uma proposta de lei da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), de alteração à Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores. 

Os pontos seguintes da agenda são dedicados à apreciação de cinco propostas de lei do Governo n.ºs 41/XIV/1.ª, 
42/XIV/1.ª, 39/XIV/1.ª, 40/XIV/1.ª e 34/XIV/1.ª. 

De seguida, são debatidos os projetos de lei n.ºs 1236/XIII/4.ª (Cidadãos) e 22/XIV/1.ª (PEV) e o projeto de lei n.º 
133/XIV/1.ª (Cidadãos), juntamente com o projeto de resolução n.º 551/XIV/1.ª (PAN). 

Segue-se o debate de três apreciações parlamentares (PSD, BE e PCP) e do projeto de lei n.º 186/XIV/1.ª (PSD). 

No final da reunião, procede-se à votação da proposta de lei da ALRAA, de alteração à Lei Eleitoral da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição de candidatos a órgãos 

exteriores à Assembleia da República: 

15h00 – Conselho Superior de Informações (a confirmar); 

16h00 – Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (a confirmar); 

16h30 – Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (a confirmar); 
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17h30 – Comissão Nacional de Proteção de Dados (a confirmar); 

18h15 – Conselho Superior da Magistratura (a confirmar). 

Às 17h30, a Comissão de Inquérito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 

2017 na zona do Pinhal Interior recebe, em audição, Victor Reis, na qualidade de antigo Presidente do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana. 

No final do Plenário, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, o Ministro do Mar, Ricardo Serrão 

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

QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 9h00, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, Mário José Gomes de Freitas Centeno, no 

âmbito da proposta de designação para o cargo de Governador do Banco de Portugal. 

À mesma hora, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto recebe, em audição, o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para prestar esclarecimentos sobre a conclusão do presente ano 

letivo e o planeamento do próximo nas instituições de ensino superior, a requerimento do PSD, e ainda para 

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

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede às seguintes audições: 

9h00 –  Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, no âmbito da aplicabilidade e 

regulamentação da Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro – "Reforça a proteção dos animais utilizados em circo", a 

requerimento do BE.  

10h00 – Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e Secretário de Estado do 

Tesouro, Miguel Cruz, sobre a situação do cumprimento dos objetivos traçados para remoção dos materiais de 

amianto dos edifícios públicos, a requerimento do PSD. 

11h20 – Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, com vista a esclarecer o 

Parlamento sobre a situação do Edifício Jardim, conhecido como Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, a 

requerimento do PSD. 

Às 10h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade. 

À mesma hora, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

recebe, em audição a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, para 

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

Às 11h00, a Comissão de Saúde procede à audição do Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de 

Reprodução, Pedro Xavier, “sobre as razões, dos centros e banco público de gâmetas, que justificaram a estranha 

recusa de dadores e de dádivas que são essenciais” e “a forma de ultrapassar essas limitações”, a requerimento 

do BE. 

https://www.parlamento.pt/Documents/2020/junho/requerimento_audicao_entidades_ES_PSD.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445354c3078664d6a42664d6a41784f5335775a47593d&fich=L_20_2019.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4243525338794d5355794d4564514a544977516b556c4d6a41744a5449775158566b61634f6e77364e764a54497753554e4f526955794d43306c4d6a4242626d6c7459576c7a4a54497759326c795932397a4c6e426b5a673d3d&fich=21+GP+BE+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+ICNF+-+Animais+circos.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4251553051764d54596c4d6a4248554355794d464254524355794d43306c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a424e515546444a5449774c5355794d47467461574675644738756347526d&fich=16+GP+PSD+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+MAAC+-+amianto.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d5446445155565056433942636e463161585a765132397461584e7a59573876556d5678645756796157316c626e527663793948636e5677627955794d464268636d786862575675644746794a5449775a47386c4d6a4251553051764d7a416c4d6a4248554355794d464254524355794d43306c4d6a424264575270773666446f32386c4d6a424e515546444a5449774c5355794d4642795a575270627955794d454e7664585270626d68764c6e426b5a673d3d&fich=30+GP+PSD+-+Audi%c3%a7%c3%a3o+MAAC+-+Predio+Coutinho.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c304a464c7a41794a5449775158566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a4251636d567a6157526c626e526c4a5449775a47456c4d6a425462324e705a5752685a47556c4d6a425162334a30645764315a584e684a5449775a47556c4d6a424e5a57527059326c75595355794d4752684a544977556d5677636d396b64634f6e77364e764c4355794d4552794c6955794d46426c5a484a764a54497757474632615756794c6e426b5a673d3d&fich=02+Audi%c3%a7%c3%a3o+do+Presidente+da+Sociedade+Portuguesa+de+Medicina+da+Reprodu%c3%a7%c3%a3o%2c+Dr.+Pedro+Xavier.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c304a464c7a41794a5449775158566b61634f6e77364e764a5449775a47386c4d6a4251636d567a6157526c626e526c4a5449775a47456c4d6a425462324e705a5752685a47556c4d6a425162334a30645764315a584e684a5449775a47556c4d6a424e5a57527059326c75595355794d4752684a544977556d5677636d396b64634f6e77364e764c4355794d4552794c6955794d46426c5a484a764a54497757474632615756794c6e426b5a673d3d&fich=02+Audi%c3%a7%c3%a3o+do+Presidente+da+Sociedade+Portuguesa+de+Medicina+da+Reprodu%c3%a7%c3%a3o%2c+Dr.+Pedro+Xavier.pdf&Inline=true


Às 13h45, o Grupo de Trabalho – Despenalização da Morte Medicamente Assistida procede à audição conjunta, 

no âmbito da apreciação na especialidade de iniciativas sobre despenalização da morte medicamente assistida, da 

Associação dos Juristas Católicos Portugueses (a confirmar) e da Cáritas Portuguesa (a confirmar). 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com um debate sobre “A política alternativa e a resposta às necessidades 

do povo português: soberania alimentar, produção e emprego”, requerido pelo grupo parlamentar do PCP. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição de candidatos a órgãos 

exteriores à Assembleia da República: 

15h00 – Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários (a confirmar); 

16h30 – Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal (a confirmar); 

17h15 – Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos (a confirmar). 

Às 17h30, a Comissão de Inquérito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 

2017 na zona do Pinhal Interior recebe, em audição, Alda Maria das Neves Delgado Correia de Carvalho, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera. 

No final do Plenário, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais recebe, em audição, o Diretor-

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rómulo Augusto Mateus, no âmbito das áreas de intervenção da 

Subcomissão (a confirmar). 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – Valorização de Produtos Agroalimentares em Portugal recebe, em audição, 

representantes da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (a confirmar). 

QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 14h00, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe em audição a Associação ANIMAL, 

no âmbito da aplicabilidade e regulamentação da Lei n.º 20/2019, de 22 de fevereiro – "Reforça a proteção dos 

animais utilizados em circo", a requerimento da Deputada Não Inscrita Joacine Katar Moreira. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, que se inicia com o debate sobre as prioridades da Presidência do Conselho 

da União Europeia, seguindo-se o debate sobre o relatório anual enviado pelo Governo sobre a participação de 

Portugal no processo de construção da União Europeia e a apreciação do Projeto de Resolução da Comissão de 

Assuntos Europeus – “Apreciação do Relatório sobre Portugal na União Europeia, 2019”. 

No ponto 2 da ordem do dia está prevista a apreciação do projeto de lei n.º 456/XIV/1.ª (PS). Segue-se o debate de 

diversas iniciativas apresentadas pelo Governo: propostas de lei n.ºs 43/XIV/1.ª; 45/XIV/1.ª; 46/XIV/1.ª; 49/XIV/1.ª 

e 48/XIV/1.ª . 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias procede à audição de candidatos a órgãos 

exteriores à Assembleia da República: 

15h00 – Candidatos a Juízes do Tribunal Constitucional (a confirmar); 

16h30 – Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários (a confirmar). 
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Às 17h30, a Comissão de Inquérito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 

2017 na zona do Pinhal Interior recebe, em audição, João Manuel Fontes Dinis, na qualidade de membro da Direção 

Nacional da Confederação Nacional da Agricultura. 

No final do Plenário, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, no âmbito das decisões sobre a exibição 

e disponibilização de um episódio da série "Destemidas", procede à audição conjunta do Provedor do Telespetador, 

Jorge Wemans, e da Diretora de Programas da RTP2, Teresa Paixão, a requerimento do PS. 

À mesma hora, o Grupo de Trabalho – Despenalização da Morte Medicamente Assistida procede à audição 

conjunta, no âmbito da apreciação na especialidade de iniciativas relativas à despenalização da morte 

medicamente assistida, das seguintes entidades: Associação SOS Voz Amiga (a confirmar); Movimento Filhos sem 

Voz (a confirmar); Movimento Stop Eutanásia (a confirmar); Federação Portuguesa pela Vida (a confirmar) e 

Associação Juntos pela Vida (a confirmar). 

SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO

PLENÁRIO COMISSÕES

A reunião plenária realiza-se às 10h00 e o agendamento, requerido pelo grupo parlamentar do PSD, incide sobre 

diversas iniciativas legislativas da sua autoria: projetos de lei n.ºs 199/XIV/1.ª; 455/XIV/1.ª; 226/XIV/1.ª; 

227/XIV/1.ª; 457/XIV/1.ª; 458/XIV/1.ª; 459/XIV/1.ª e projeto de resolução n.º 543/XIV/1.ª. No final do debate, 

realizam-se votações regimentais. 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Residência Alternada procede a uma audição conjunta de magistrados, no âmbito 

da nova apreciação das iniciativas da residência alternada: Eurico Reis, Juiz Desembargador; Joaquim Manuel Silva, 

Juiz de Direito (a confirmar); Representantes do Centro de Estudos Judiciários (a confirmar). 

Às 14h30, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto procede à audição dos signatários do Manifesto 

"Pela integração na carreira de investigação científica, já!", sobre a precariedade no sistema científico e tecnológico 

nacional, a requerimento do BE. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição do Conselho de Finanças Públicas, no âmbito 

da apreciação, na especialidade, da proposta de lei n.º 37/XIV/1.ª (GOV) – "Altera a Lei de Enquadramento 

Orçamental". 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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