
DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO 

COMISSÕES 

A Comissão de Defesa Nacional recebe em audição, no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente, as 
seguintes entidades 
- Liga dos Combatentes (9h30)
- Associação de Oficiais das Forças Armadas (10h30)
- Associação Nacional de Sargentos (11h30)
- Associação de Praças (12h30).

Às 9h30, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Ministro do Estado e das Finanças, João Leão, 
no âmbito da apreciação, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª (GOV) - Orçamento Suplementar 
para 2020 [ver calendarização da apreciação do orçamento suplementar]. 

A Comissão de Cultura e Comunicação recebe, em audição, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no 
âmbito do apoio das autarquias locais ao setor da cultura [requerimento do PS] (10h00) e, em conjunto com a 
Comissão de Trabalho e Segurança Social, o Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música, sobre a 
situação que se vive na Casa da Música [requerimentos do BE e do PCP]. 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição da Presidente do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Isabel Dias, sobre: 
- A forma de implementação das medidas de apoio a arrendatários com quebra de rendimentos devido à COVID-
19;
- As soluções para o pós-COVID-19;
- A evolução da resposta "às situações habitacionais indignas";
- A resposta no âmbito do parque habitacional do IHRU [requerimento do BE].

A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas recebe, às 14h30, o Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 
atualidade. 

Para apreciação da Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª (GOV) - Orçamento Suplementar para 2020, as Comissões de 
Orçamento e Finanças e de Trabalho e Segurança Social recebem, em audição, a Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (15h00). 

Às 15h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, o Ministro 
da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 
atualidade. 

Às 16h00, a Comissão de Assuntos Europeus recebe, em audição, a Deputada ao Parlamento Europeu Lídia Pereira, 
sobre a atualidade europeia. 
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QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território recebe, em audição, o Ministro do Ambiente e da 
Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 
atualidade (10h00). 

Também às 10h00, a Comissão de Saúde realiza uma audição conjunta do Presidente do Conselho Superior e dos 
Conselhos Disciplinares Regionais do Norte, do Centro e do Sul da Ordem dos Médicos,  sobre "o caso do bebé que 
nasceu no Hospital de Setúbal, com graves malformações" [requerimento do PS]. [a confirmar] 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição da Autoridade 
Nacional da Aviação Civil (ANAC), para apresentação do Plano de Atividades. 

Às 11h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe em audição o Ministro 
de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre o alcance das alterações propostas à Lei da 
Nacionalidade, em apreciação no Grupo de Trabalho - Alteração da Lei da Nacionalidade [requerimento do PS]. 

Às 12h00, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, representantes dos trabalhadores 
precários da Casa da Música, sobre a situação que se vive na instituição [requerimento do BE]. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com o debate e votação na generalidade da Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 
(GOV) - Orçamento Suplementar para 2020. Seguem-se os Debates com a participação do Primeiro-Ministro, 
preparatório do Conselho Europeu e, com a participação do Governo, relativamente aos diversos instrumentos de 
governação económica da União Europeia, que integram o Semestre Europeu. 

QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, cujo primeiro ponto da agenda é a apreciação do Inquérito Parlamentar 
n.º 3/XIV/1.ª (CH) - Constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos procedimentos de aquisição de
equipamentos de proteção individual no âmbito do combate ao COVID-19, seguindo-se o debate de diversas
petições, da área da saúde: Petições n.ºs 641/XIII/4.ª; 651/XIII/4.ª e 653/XIII/4.ª.

No final da reunião plenária, a Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição dos Secretários de Estado do 
Ministério da Saúde, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª (GOV) - 
Orçamento Suplementar para 2020. 

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A reunião plenária realiza-se às 10h00 para debate da Interpelação ao Governo n. 4/XIV/1.ª, apresentada pelo PCP, 
sobre "Proteção, direitos e salários dos trabalhadores, no atual contexto económico e social", encerrando com 
votações regimentais. 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças reúne com os Secretários de Estado do Ministérios do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 
(GOV) - Orçamento Suplementar para 2020. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/ambiente-e-acao-climatica/ministro
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/ambiente-e-acao-climatica/ministro
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c3142544c7a45784a54497755484a6c637935446232357a4c6c4e316343346c4d6a42446232357a4c6955794d45527063324e7063477870626d46794a544977556d566e4c6b3576636e526c4c4355794d454e76626e4d754a54497752476c7a59326c7762476c755958496c4d6a42535a57647062323568624355794d454e6c626e52796279776c4d6a42446232357a4c6955794d45527063324d754a544977556d566e4c6955794d464e316243776c4d6a426b595355794d45394e4c6e426b5a673d3d&fich=11+Pres.Cons.Sup.+Cons.+Disciplinar+Reg.Norte%2c+Cons.+Disciplinar+Regional+Centro%2c+Cons.+Disc.+Reg.+Sul%2c+da+OM.pdf&Inline=true
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Paginas/Homepage00.aspx
https://www.anac.pt/vPT/Generico/Paginas/Homepage00.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/negocios-estrangeiros/ministro
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/negocios-estrangeiros/ministro
http://www.parlamento.pt/Documents/2020/junho/RequerimentoPS%20-audicao-MNE-MJ-Conservadora-Registos-Centrais.pdf
http://wwwstaging2017/sites/com/XIVLeg/10CTSS/Paginas/default.aspx
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a544977516b55734a5449774d444a664d445a664d6a41794d4335775a47593d&fich=Requerimento+GP+BE%2c+02_06_2020.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44900#_blank
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44900#_blank
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13332
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13343
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13345
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Interpelacao.aspx?BID=115042&ACT_TP=ITG
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
http://app.parlamento.pt/BI2/
https://www.parlamento.pt/
https://canal.parlamento.pt/
https://www.facebook.com/canalparlamento/
https://www.facebook.com/ParlamentoCultural
https://www.instagram.com/assembleiadarepublica/?hl=pt
https://www.youtube.com/channel/UCRUqdJFoVMkuggVQcFSAsPg/featured

