
DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO 

COMISSÕES 

Às 9h30, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe em audição os Secretários de Estado do Ministério da 

Economia e da Transição Digital, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(GOV) - "Orçamento Suplementar para 2020". 

A Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação sobre a adoção de crianças em Portugal [requerimento 

do BE], reúne, às 11h15, com a Autoridade Central para a Adoção (a confirmar) e, às 12h30 com a Diretora 

da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia, Isabel 

Pastor. 

A Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local recebe, 

às 14h30, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, para debater a política geral do Ministério e outros 

assuntos de atualidade. 

A Comissão de Orçamento e Finanças procede à audição, às 15h00, dos Secretários de Estado do Ministério 

das Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª (GOV) - 

"Orçamento Suplementar para 2020". 

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

da Comissão Executiva da TAP, Antonoaldo Neves, sobre o plano de rotas e a situação da companhia 

[requerimentos do PS e do PSD]. 

À mesma hora, a Comissão de Agricultura e Mar recebe, em audição, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

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

Às 15h30, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a 

Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para debater a política geral do Ministério e outros assuntos de 

atualidade. Esta audição inclui um ponto autónomo sobre o alcance das alterações propostas à Lei da 

Nacionalidade, em apreciação no Grupo de Trabalho - Alteração da Lei da Nacionalidade [requerimento do 

PS]. 

A Comissão de Assuntos Europeus recebe, às 16h00, em audição, a Secretária de Estado dos Assuntos 

Europeus, Ana Paula Zacarias, sobre as conclusões do Conselho Europeu de 18 e 19 de junho. 

Sobre a conclusão do presente ano letivo e do planeamento do próximo nas instituições de ensino superior, 

a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, recebe, em audição, às 15h30, o Conselho 

Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos [requerimentos do PS e do PSD], às 17h00, o Sindicato 

Nacional do Ensino Superior [requerimento do PSD] e, às 18h10, a Federação Nacional dos Professores 

[requerimento do PSD]. 
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QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 9h00, 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. 

Às 9h00 e às 11h30, a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebe, em audição, a Inspetora-Geral do 

Trabalho, Luísa Guimarães, sobre a situação laboral no setor da segurança privada [requerimento do BE] e a 

falta de publicação de relatórios e o incumprimento do dever de informação [requerimento do PSD]; sobre a 

situação dos trabalhadores da Casa da Música [requerimentos do BE] (em conjunto com a Comissão de 

Cultura e Comunicação). 

Às 10h30, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição do Presidente 

do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, sobre o plano de rotas da companhia [requerimento 

do PS]. 

Às 10h30, a Comissão de Saúde realiza uma audição conjunta sobre o acesso a Cuidados Paliativos em 

Portugal com o Observatório Português dos Cuidados Paliativos [requerimentos do PSD e do CDS-PP], a 

Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e a Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, 

Edna Gonçalves [requerimento do PSD]. 

Às 12h00, a Comissão de Defesa Nacional recebe, em audição, a Secretária de Estado dos Recursos Humanos 

e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento Castro, no âmbito da discussão na especialidade do Estatuto do 

Antigo Combatente. 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com o debate do Projeto de Lei n.º 449/XIV/1.ª (BE) - Estabelece um 

número máximo de alunos por turma no ano letivo de 2020/2021 na educação pré-escolar e nos ensinos 

básico e secundário devido à pandemia da COVID-19, com eventual votação no final do debate. 

Após Plenário, a Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais realiza uma audição conjunta, 

por videoconferência, com o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, o Sindicato Independente do 

Corpo da Guarda Prisional e a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (a confirmar). 

Também depois do Plenário, reúne o Grupo de Trabalho - Lei da Nacionalidade para a audição, no âmbito da 

apreciação na especialidade das alterações à lei da nacionalidade, de Rui Moura Ramos (17h30) e Luís Laforga 

Granjo (18h30). 

QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com a Interpelação ao Governo n.º 5/XIV/1.ª, requerida pelo PSD, 

sobre o tema "Situação Atual da Justiça em Portugal”. 

No final da reunião plenária, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à 

audição do Presidente da Infraestruturas de Portugal, S.A., sobre a "extinção da Direção de Gestão e 

Fiscalização da IP Engenharia", a requerimento oral do PS. 
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À mesma hora, reúne o Grupo de Trabalho - Lei da Nacionalidade, com a audição da Comunidade Israelita de 
Lisboa, no âmbito da apreciação na especialidade das alterações à lei da nacionalidade.  

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

PLENÁRIO

A reunião plenária realiza-se às 9h00 e inicia-se com o Debate de Urgência, requerido pelo PSD, sobre "Estado 

Atual da Cultura em Portugal". 

Segue-se a apreciação da Proposta de Lei n.º 37/XIV – “Altera a Lei de Enquadramento Orçamental”. 

No ponto 3 da ordem dos trabalhos, são debatidos os Projetos de Lei n.ºs 254/XIV/1.ª (PS), 270/XIV/1.ª (PSD) 

e 420/XIV/1.ª (PAN), que visam interpretar ou modificar o Decreto-lei n.º 111/2012, de 23 de maio, que 

“Disciplina a intervenção do Estado na definição, conceção, preparação, concurso, adjudicação, alteração, 

fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-privadas”. 

No ponto 4 da Ordem do Dia, está previsto o debate de iniciativas sobre matéria fiscal e de segurança social 

- Projetos de lei n.º 260/XIV/1.ª (PSD), 441/XIV/1.ª (PS), 410/XIV/1.ª (CDS-PP) e 426/XIV/1.ª (PCP).

Segue-se o debate de iniciativas relativas à TAP e à SPdH – Projetos de lei n.º 345/XIV/1.ª (BE); 369/XIV/1.ª 

(PCP); 419/XIV/1.ª (IL) e 430/XIV/1.ª (PEV). 

No ponto 6 da Ordem do Dia estão em discussão as Apreciações Parlamentares n.ºs 11/XIV/1.ª (PCP) e 

18/XIV/1.ª (BE), ambas relativas ao Decreto-lei n.º 19/2020, de 30 de abril, que “estabelece um regime 

temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de bombeiros, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19.” 

Segue-se o debate de diversos projetos de resolução relativos ao Serviço Nacional de Saúde - Projetos de 

Resolução n.ºs  428/XIV/1.ª (CDS-PP); 419/XIV/1.ª (BE); 438/XIV/1.ª (PCP), 449/XIV/1.ª (PAN) e 453/XIV/1.ª 

(PEV) e o debate de iniciativas sobre o ensino superior e as instituições científicas – Projetos de Resolução 

n.ºs 490/XIV/1.ª (PAN); 465/XIV/1.ª (BE); 466/XIV/1.ª (BE); 488/XIV/1.ª (CDS-PP); 493/XIV/1.ª (Ninsc) e

Projetos de lei n.ºs 391/XIV/1.ª (BE); 392/XIV/1.ª (BE); 424/XIV/1.ª (PAN); 425/XIV/1.ª (PAN), 439/XIV/1.ª (PCP)

e 440/XIV/1.ª (PCP).

A reunião encerra com votações regimentais. 

Às 14h00, reúne o Grupo de Trabalho – Residência alternada para audição conjunta de especialistas, no 

âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas legislativas sobre residencial alternada. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 

CANAL PARLAMENTO SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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