
 

DESTAQUES 

TERÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO  

COMISSÕES 

Às 15h00, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Presidente do Novo Banco, António 

Ramalho, no âmbito dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PS e PAN e pelo DURP IL e, 

ainda, sobre a alienação das carteiras de imóveis e créditos detidos por esta 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 procede à audição de Pedro Manuel da Silva Pereira, na qualidade 

de Presidente da Junta de Freguesia de Graça - Pedrógão Grande [requerimento do PS]. 

QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 9h00, a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho e Segurança Social recebem, em audição, a Ministra da 

Saúde, Marta Temido, e a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre “os 

vários surtos que se têm vindo a registar em vários lares (IPSS ou outros), cujo caso mais grave ocorreu na Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas da fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva” [requerimento do CDS-PP] e para 

esclarecer as situações ocorridas em lares de idosos e no SNS, nomeadamente a “situação no lar de idosos em 

Reguengos de Monsaraz” [requerimento do PAN]. 

Às 10h00, a Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Presidente do Fundo de Resolução, Máximo 

dos Santos, no âmbito do requerimento apresentado pelo  PS e, bem assim, sobre a alienação das carteiras de 

imóveis e créditos detidos pelo Novo Banco. 

À mesma hora, a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação procede à audição de António Costa 

Silva, professor universitário e gestor, sobre o documento "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 

Económica de Portugal 2020/2030" [requerimento do PS]. 

Às 11h00, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias recebe, em audição, a 

Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, para apresentação do Relatório Anual de Atividades relativo ao ano de 

2019, incluindo o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção. 
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Às 11h30, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território procede à audição conjunta do Diretor-

Geral da de Energia e Geologia, João Correia Bernardo, e do Presidente da Agência Portuguesa para o Ambiente, 

Nuno Lacasta, no âmbito das Petições 23/XIV-1.ª  - “Pelo chumbo da proposta do Governo de lançamento do 

concurso público para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados” e 54/XIV-1.ª - “Pela 

preservação do ambiente, património e a saúde e qualidade de vida em Covas do Barroso” (a confirmar). 

Às 14h00, o Grupo de Trabalho – Voos Civis Noturnos procede à audição do Presidente da Comissão Executiva da 

TAP, Ramiro Sequeira. 

Às 15h00, realiza-se a primeira reunião plenária da 2.ª sessão legislativa da XIV Legislatura, com declarações 

políticas, seguindo-se o debate da Petição n.º 644/XIII/4.ª - Justiça para Militares, Profissionais da GNR e da Polícia 

Marítima, juntamente com o Projeto de Lei n.º 486/XIV/1.ª (PCP) e o Projeto de Resolução n.º 484/XIV/1.ª (BE), e 

da Petição n.º 13/XIV/1.ª -  Pela adoção de uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção, em conjunto com os 

Projetos de Resolução n.º 550/XIV/1.ª (PAN) e n.º 546/XIV/1.ª (IL). 

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 Nádia Piazza, na qualidade de antiga 

Presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande [requerimentos do PS e do CS-PP]. 

QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO COMISSÕES 

Às 15h00, realiza-se a reunião plenária, com o debate de diversas iniciativas legislativas: Projeto de Resolução n.º 

561/XIV/1.ª (PS), Projetos de Lei n.º 474/XIV/1.ª (PSD) e  n.º 483/XIV/1.ª (BE), Projeto de Resolução n.º 471/XIV/1.ª 

(PCP), seguindo-se a apreciação dos Projetos de Lei n.º 30/XIV/1.ª (CDS-PP), n.º 181/XIV/1.ª (PAN), n.º 253/XIV/1.ª 

(PS) e n.º 476/XIV/1.ª (PAN), e dos Projeto de Resolução n.º 580/XIV/1.ª (PEV), Projeto de Lei n.º 450/XIV/1.ª (PEV) 

e Projeto de Resolução n.º 521/XIV/1.ª (PEV). 

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 José António Dinis Henriques, na qualidade 

de Presidente à data dos factos e atual Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, Pedrógão Grande 

[requerimento do PS]. 

SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO 

PLENÁRIO 

A reunião plenária realiza-se às 10h00, estando agendado o debate das seguintes propostas de lei do Governo: 
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n.ºs 55/XIV/1.ª; 51/XIV/1.ª; 47/XIV/1.ª; 52/XIV/1.ª e 53/XIV/1.ª , seguindo-se a apreciação do Relatório Anual do 

Conselho de Fiscalização da Base de dados de perfis de ADN (relativo ao ano de 2019). Realizam-se votações 

regimentais no final do debate. 

CONSULTE AQUI A AGENDA PARLAMENTAR 

Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, 2020 
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