
 

DESTAQUES 

SEGUNDA-FEIRA, 31 DE MAIO 

COMISSÕES 

A Comissão de Orçamento e Finanças ouve, no âmbito da apreciação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 

678/XIV/2.ª (PSD) – “Aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não 

autorizada e defesa dos consumidores”; e 781/XIV/2.ª (PS) – “Aprova um regime de prevenção da atividade 

financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores”, as seguintes entidades:  

16h00 – Manuel Monteiro, Diretor-Geral, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;  

17h30 – Gonçalo Castilho e João Raposo, Diretores dos Departamentos de Serviços Jurídicos e de Ação 

Sancionatória do Banco de Portugal. 

TERÇA-FEIRA,1 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Defesa Nacional, em sede da discussão na especialidade das Propostas de Lei n.ºs 84/XIV/2.ª (GOV) 

- Aprova a nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas e 85/XIV/2.ª (GOV) - Altera a Lei de 

Defesa Nacional, procede às seguintes audições [requerimento do PS e PSD]: 

9h00 - General Joaquim Manuel Nunes Borrego, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea; 

11h00 - General José Nunes da Fonseca, Chefe do Estado-Maior do Exército. 

Às 9h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de José Bracinha Vieira, Presidente da Comissão de Acompanhamento do 

Fundo de Resolução ao Novo Banco. 

Às 10h00, a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, sobre o tema da mutilação genital feminina, ouve 

as seguintes entidades [requerimentos do PS e do BE]: 

- Fatumata Djau Baldé, Comité para o Abandono de Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança; 

- Graça Campinos Poças e Alice Frade, P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre a População e 

Desenvolvimento; 

- Alexandra Luís, Associação Mulheres Sem Fronteiras; 

- Sónia Duarte Lopes, Associação para o Planeamento da Família; 
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- Ana Só e Fatu Banora, Embaixadoras jovens da Rede Europeia EndMGF; e 

-  Fatumata Turé e Ussumane Mandjam, Associação dos Filhos e Amigos de Farim. 

À mesma hora, 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 procede à audição da CONFAGRI – 

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal e da CNA - Confederação 

Nacional de Agricultura. 

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

Nacional da Aviação Civil (ANAC) para apresentação do respetivo plano de atividades e a programação do seu 

desenvolvimento, bem como 

para prestar informações ou esclarecimentos sobre a sua atividade. 

Às 14h30, a Reunião Plenária inicia-se com o debate de urgência, requerido pelo PSD, sobre o tema: "Correção de 

uma injustiça no acesso aos fundos europeus". Segue-se a discussão da Petição n.º 47/XIV/1.ª - Da iniciativa de 

Juntos pelo Sudoeste – “O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura 

intensiva!”, juntamente com outras iniciativas sobre o mesmo assunto (Projetos de Lei n.ºs 756/XIV/2.ª (PCP) e 

835/XIV/2.ª (PAN) e Projetos de Resolução n.ºs 243/XIV/1.ª (PAN), 695/XIV/2.ª (PEV) e 820/XIV/2.ª (BE). 

O ponto seguinte da agenda é dedicado à apreciação da Petição n.º 95/XIV/1.ª - Da iniciativa da Plataforma de 

Escolas de Dança de Portugal – “Abertura das Escolas de Dança – apoios e medidas”, juntamente com os Projetos 

de Resolução n.ºs 865/XIV/2.ª (BE), 871/XIV/2.ª (PCP), 910/XIV/2.ª (PAN), 925/XIV/2.ª (PEV),  926/XIV/2.ª (PEV) e 

933/XIV/2.ª (CDS-PP). 

Segue-se o debate de duas Petições n.º 127/XIV/2.ª - Da iniciativa de Andreia Sofia da Costa Raposo Marques e 

outros – “Poder de opção de escolha aos pais/encarregados de educação entre o ensino em casa online e o ensino 

presencial”; e n.º 87/XIV/1.ª - Da iniciativa de Hugo Alexandre Trindade e outros – “Reposição da Freguesia da 

Senhora da Hora e Reposição da Freguesia de São Mamede de Infesta”. 

O ponto seguinte é dedicado à apreciação da Petição n.º 110/XIV/1.ª - Da iniciativa de APDASC - Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural – “Estatuto profissional da carreira de animador 

sociocultural” e do Projeto de Lei n.º 649/XIV/2.ª (BE) - Reconhece e regulamenta o estatuto profissional da 

animação sociocultural. 

No último ponto da agenda, é debatida a Petição n.º 111/XIV/1.ª - Da iniciativa de Francisca Meleças de Magalhães 

Barros e outros – “Aprovação do estatuto de vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica”, 

juntamente com os Projetos de Lei n.ºs 630/XIV/2.ª (NiCR), 713/XIV/2.ª (NiCR), 849/XIV/2.ª (CDS-PP) e 853/XIV/2.ª 
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(IL). 

Às 15h30, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição de João Freitas, Secretário-Geral do FdR e Diretor do Departamento de 

Resolução do BdP. 

Às 17h00, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve, em sede da apreciação na especialidade do Projeto de Lei 

n.º 678/XIV/2.ª (PSD) – “Aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não 

autorizada e defesa dos consumidores”, do Projeto de Lei n.º 781/XIV/2.ª (PS) – “Aprova um regime de prevenção 

da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores”, e do Projeto de Lei n.º 

691/XIV/2.ª (PS) – “Reforça a proteção da pessoa segurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o 

acesso ao crédito e contratos de seguros por pessoas que tenham superado riscos agravados de saúde, 

consagrando o ‘direito ao esquecimento’”, as seguintes entidades: 

- Ana Cristina Tapadinhas, Diretora-Geral, Natália Nunes, Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira, e 

Vinay Pranjivan, Economista do Departamento Jurídico e Económico, da Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor (DECO). 

QUARTA-FEIRA, 2 DE JUNHO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

A Comissão de Defesa Nacional, no âmbito da discussão na especialidade das Propostas de Lei n.ºs 84/XIV/2.ª (GOV) 

- Aprova a nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas e 85/XIV/2.ª (GOV) - Altera a Lei de 

Defesa Nacional procede às seguintes audições [requerimento do PS e PSD]: 

9h00 - Almirante António Maria Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima 

Nacional;  

11h00 – Almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

A Comissão de Orçamento e Finanças ouve, no quadro da apreciação da Conta Geral do Estado 2019, as seguintes 

entidades: 

9h00 - CES – Conselho Economico e Social; 

11h00 - Tribunal de Contas. 

A Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território efetua as seguintes audições sobre a lei e os 

processos de reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal: 

9h00 - Câmaras Municipais do Barreiro*, Castelo Branco*, Loures, Matosinhos*, Odemira*, Odivelas, Seixal*, 
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Sesimbra*, Sintra e Vila Franca de Xira [requerimento do BE]; 

10h30 - Professora Alexandra Paio; Professora Isabel Raposo – ISCTE; Doutor Aitor Varea Oro – FAUL [requerimento 

do PSD]; 

11h30 - Fernanda Carmo, Diretora-Geral do Território [requerimento do BE]. 

(*- a confirmar) 

Às 9h30, a Comissão de Cultura e Comunicação procede à audição de  Maria Clara Frayão Camacho e José Manuel 

Varejão, do Grupo de Projeto Museus no Futuro, para apresentação do relatório “Museus no Futuro” 

[requerimento do BE].  

À mesma hora, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas 

ao Fundo de Resolução procede à audição de Luísa Soares da Silva, membro do Conselho Executivo do Novo Banco. 

Às 10h00, 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 da 

atualidade. 

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

Banco Português de Fomento [requerimento do CDS-PP].  

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Teletrabalho procede à audição da Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses (CGTP), no âmbito da nova apreciação na generalidade das iniciativas sobre teletrabalho. 

Às 15h00, a Reunião Plenária tem como ponto único da agenda a Interpelação ao Governo, requerida pelo BE, 

sobre "Política cultural". 

Às 15h00, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao 

Fundo de Resolução procede à audição do Ministro das Finanças, João Leão. 

SEXTA-FEIRA, 4 DE JUNHO 

COMISSÕES 

A Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de 

Resolução procede às seguintes audições: 

9h30 - Rui Fontes, Vogal do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco; 

15h00 - José Almaça, ex-Presidente da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; 

17h00 - Margarida Corrêa de Aguiar, Presidente da ASF. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 
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