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ATIVIDADE DA DEPUTADA FABÍOLA CARDOSO 

XIV ª Legislatura  

 

 

1 ª Sessão Legislativa 
Círculo Eleitoral de Santarém 

 
  1. Contactos       

     

 

Fabiola.Cardoso@be.parlamento.pt 
 
SITE:  https://www.facebook.com/fabiolacardoso.be/ 
 
LINHA VERDE:  800 204 027 (Gratuita 14:30/18h) 

25 outubro 2019 a 31 julho 2020 

 

MAIS: 

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=6024#Conteudo_Print 

https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/ActividadeDeputado.aspx?BID=6024 

  
 

 

 

   2. Atividade parlamentar       

     

Comissões Parlamentares:  

• Comissão de Assuntos Europeus [Coordenadora Grupo Parlamentar e Vice-Presidente]  

• Comissão de Agricultura e Mar  

• Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [Suplente]  

• Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação [Suplente]  

Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na 
sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior [Suplente]  

Grupo de Trabalho - Escrutínio das Iniciativas Europeias  

Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais [Suplente]  

       

 Delegações Permanentes a que pertence     

 União Interparlamentar    

     
           
     

 Delegações Eventuais       

  Reuniões em que participou:     

     

   Conferência sobre o Semestre Europeu | Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, 
Coordenação Económica e Governação na UE 

    

 Realizada em Bruxelas     
 De 2020-02-18 a 2020-02-19     
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  Parlamento dos Jovens     

     

 Debate na Escola 

  
   

  2019-12-16        Realizada em Agrupamento de Escolas Gil Paes, Torres Novas - SANTARÉM     

     
  2019-12-16        Realizada em Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar - SANTARÉM     

     
  2020-01-06        Realizada em Escola Secundária Marquesa de Alorna, Almeirim - SANTARÉM     

     
  2020-01-13        Realizada em Escola Básica Frei Manuel Cardoso, Fronteira - PORTALEGRE     

   
   

     

  3. Iniciativas Legislativas 

  

   

     

    3.1. Apreciações Parlamentares (10)      

     

  4/XIV   Decreto-Lei n.º 141/2019, de 19 de setembro, que “estabelece o regime de carreiras especiais das inspeções 
setoriais” 

 

     

  5/XIV   Decreto-Lei n.º 169/2019, de 29 de novembro, que “Altera a regulação das atividades de distribuição, venda e 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos transpondo a Diretiva (UE) n.º 2019/782” 

 

     

  
10/XIV   Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março que “estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das 

famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem 
como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

     

  12/XIV   Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 
da doença Covid-19, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-C/2020 

 

     

  14/XIV   Decreto-Lei n.º 23/2020, de 22 de maio, que estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria 
de gestão na área da saúde 

 

     

  17/XIV   Decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio (Estabelece um regime excecional e temporário relativo aos 
contratos de seguro) 

 

     

  18/XIV   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 
 

     

  22/XIV   Decreto-Lei nº 27/2020, de 17 de junho “Altera a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento 
regional” 

 

     

  24/XIV   Decreto-Lei n.º 33-A/2020 - Procede à apropriação pública por via da nacionalização da participação social 
detida pela Winterfell 2 Limited na Efacec Power Solutions, SGPS, S. A. 

 

     

  26/XIV   Decreto-Lei nº 28-A/2020, de 26 de junho, "Estabelece o regime jurídico da reconversão da 
paisagem" FLORESTA 

 

     

     

   3.2. Projetos de Lei (92)      

     

  
1/XIV   Reconhece as crianças que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica enquanto vítimas desse 

crime (6.ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência 
das suas vítimas e 47.ª alteração ao Código Penal) 

 

     

  
2/XIV   Torna obrigatória, nos casos de violência doméstica, a recolha de declarações para memória futura das vítimas 

(6.ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à protecção e à assistência das 
suas vítimas) 

 

     

  3/XIV   Altera a Lei da Nacionalidade e o Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado (9.ª alteração à Lei n.º 
37/81, de 3 de outubro e 34.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 322-a/2001, de 14 de dezembro) 

 

     

  4/XIV   Define e regula as condições em que a antecipação da morte, por decisão da própria pessoa com lesão 
definitiva ou doença incurável e fatal e que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável, não é punível 
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  47/XIV   Reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado (Décima sexta alteração à Lei n.º 7/2009 de 12 de 
fevereiro) 

 

     

  
48/XIV   Revoga as alterações ao Código do Trabalho introduzidas no período da Troika relativas ao despedimento por 

extinção do posto de trabalho e elimina a figura do despedimento por inadaptação, procedendo à 16.ª alteração 
à Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro 

 

     

  
49/XIV   Repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de 

rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo à décima sexta alteração ao Código do 
Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 

 

     

  
50/XIV   Revoga as alterações ao Código do Trabalho introduzidas no período da Troika que vieram facilitar 

os despedimentos e reduzir as compensações devidas aos trabalhadores, procedendo à décima 
sexta alteração à Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro 

 

     
  58/XIV   Valorizações remuneratórias dos docentes do ensino superior  

     

  59/XIV   Majoração do subsídio de doença atribuído a doentes graves, crónicos ou oncológicos (sexta alteração do 
decreto-lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro) 

 

     

  60/XIV   Cria a dispensa para acompanhamento a filhos até aos três anos, procedendo à 16.ª alteração à Lei n.º 7/2009 
de 12 de fevereiro 

 

     
  71/XIV   Alteração ao regime jurídico da gestação de substituição (Sétima alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho)  

     

  74/XIV   Promove a contratação coletiva, procedendo à 16.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro 

 

     

  75/XIV   Alterações ao regime jurídico-laboral e alargamento da proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos 
(16.ª alteração ao Código do Trabalho) 

 

     

  76/XIV   Consagra as 35 horas como período normal de trabalho no setor privado (16.ª alteração ao Código do 
Trabalho) 

 

     

  
81/XIV   Determina a obrigatoriedade de análise à presença de glifosato na água destinada ao consumo humano 

(Terceira alteração ao Regime da Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto) 

 

     

  82/XIV   Proíbe a aplicação de produtos contendo glifosato em zonas urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação 
(Segunda Alteração à Lei n.º 26/2013, de 11 de abril) 

 

     

  83/XIV   Proíbe o uso não profissional de produtos contendo glifosato (primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 101/2009, 
de 11 de maio) 

 

     
  84/XIV   Estabelece o regime para a nacionalização dos CTT  

     

  85/XIV   Contabilização de dias de serviço para efeitos de proteção social dos docentes colocados em horários 
incompletos 

 

     
  89/XIV   Combate o falso trabalho temporário e restringe o recurso ao outsourcing e ao trabalho temporário  

     

  
91/XIV   Alarga a proteção na parentalidade aos progenitores com filhos com deficiência, doença rara ou doença 

oncológica e determina o pagamento a 100% do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença 
crónica ou doença oncológica 

 

     
  100/XIV   Recuperação integral do tempo de serviço cumprido  

     
  105/XIV   Regulamenta a instalação de olival e amendoal em regime intensivo e superintensivo  

     

  
106/XIV   Procede à eliminação de fator de sustentabilidade nas pensões abrangidas pelo regime especial de acesso à 

pensão de invalidez e de velhice dos trabalhadores da indústria das pedreiras, dos trabalhadores do interior ou 
da lavra subterrânea das minas e das lavarias de minério e de outros regimes especiais resultantes da natureza 
especialmente penosa ou desgastante da atividade profissional exercida 

 

     

  
108/XIV   Atualiza a listagem de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos e torna público o respetivo 

plano de calendarização da monitorização e das ações corretivas (1.ª alteração à Lei n.º 2/2011, de 9 de 
fevereiro) 

 

     
  109/XIV   Regula as relações laborais na advocacia  

     

  
114/XIV   Altera o Código Civil, prevendo o regime de residência alternada da criança na regulação do exercício das 

responsabilidades parentais em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade 
ou anulação do casamento 

 

     

  119/XIV   Alarga o prazo de garantia na venda de bens móveis de consumo (Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
67/2003, de 8 de abril) 
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  125/XIV   Termina com os prazos legais para a propositura de ação de investigação da paternidade e da maternidade 
(71.º alteração ao Código Civil) 

 

     

  
136/XIV   Elimina o fator de sustentabilidade das pensões, repõe a idade legal de reforma nos 65 anos e consagra a 

redução personalizada da idade da reforma para trabalhadores com 40 ou mais anos de descontos (Décima 
alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio) 

 

     

  
137/XIV   Institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do distrate e de declaração de liquidação do empréstimo, 

elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de 
crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos ao consumo (4ª alteração 
ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho) 

 

     

  
138/XIV   Institui a obrigatoriedade e gratuitidade de emissão do distrate e de declaração de liquidação do empréstimo, 

elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de 
crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos à habitação (3.ª alteração 
ao Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho) 

 

     

  139/XIV   Consagra a proibição de cobrança de encargos pelas instituições de crédito nas operações realizadas em 
plataformas eletrónicas operadas por terceiros (1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro) 

 

     
  140/XIV   Cria o Sistema de acesso à Conta Básica Universal  

     

  164/XIV   Determina a isenção do pagamento do atestado médico de incapacidade multiusos e determina o deferimento 
da atribuição da prestação social de inclusão a partir da data de emissão do atestado de incapacidade multiusos 

 

     
  165/XIV   Redução da idade da reforma das pessoas com deficiência  

     

  166/XIV   Estabelecimento de um prazo para o acesso efetivo ao financiamento da aquisição de produtos de apoio por 
pessoas com deficiência 

 

     
  167/XIV   Isenção de propinas em todos os ciclos de estudos do ensino superior para estudantes com deficiência  

     

  179/XIV   Reduz o número e o volume de embalagens em produtos comerciais (Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 11 de dezembro) 

 

     
  180/XIV   Aprova o Estatuto do Antigo Combatente  

     

  190/XIV   Altera o Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de abril, “Regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensino básico e secundário” 

 

     

  196/XIV   Altera a composição do Conselho Nacional de Bombeiros, possibilitando a representação da Associação 
Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril) 

 

     

  197/XIV   Repõe o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço 
e doenças profissionais 

 

     

  201/XIV   Exclui as entidades do Serviço Nacional de Saúde do âmbito de aplicação da Lei dos compromissos (quinta 
alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho) 

 

     

  210/XIV   Institui a impenhorabilidade do imóvel próprio de habitação permanente (altera o Código de Processo Civil, 
aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho) 

 

     
  211/XIV   Revê o regime sancionatório aplicável a crimes contra animais  

     
  212/XIV   Interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis  

     

  218/XIV   Consagra o direito ao pagamento de subsídio de alimentação a todos/as trabalhadores/as, em valor mínimo 
equiparado à Administração Pública 

 

     

  220/XIV   Regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima (1.ª alteração à Lei n.º 9/2008, de 19 de 
fevereiro) 

 

     
  232/XIV   Garante a não exploração de novas fontes de hidrocarbonetos  

     

  237/XIV   Altera o Regime da Procriação Medicamente Assistida, permitindo a inseminação post mortem para realização 
de projeto parental claramente estabelecido (sétima alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho) 

 

     

  239/XIV   Pagamento a 100% do subsídio de doença em caso de situações de tuberculose ou de outros casos de 
isolamento profilático por doença infetocontagiosa 

 

     

  241/XIV   Procede à oitava alteração à lei n.º 19/2003, de 20 de junho, introduzindo medidas de justiça fiscal e igualdade 
de tratamento 

 

     

  242/XIV   Procede à nona alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica n.º 
1/2001, de 14 de agosto 
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  243/XIV   Impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou 
provoquem a morte de animais 

 

     

  249/XIV   Estabelece a moratória aos processos de despejo decorrentes da liberalização da Lei do Arrendamento Urbano 
até á construção de um robusto parque habitacional público 

 

     

  250/XIV   Consagra os crimes de violação, de coação sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como 
crimes públicos (47.ª alteração ao Código Penal) 

 

     
  282/XIV   Medidas de emergência para responder à crise económica  

     
  283/XIV   Medidas de emergência para responder à crise pandémica  

     
  284/XIV   Medidas de emergência para responder à crise social  

     
  312/XIV   Reforça o acesso e controlo da utilização da linha de apoio à economia COVID-19  

     
  313/XIV   Determina a suspensão temporária da remuneração acionista e do pagamento de bónus a administradores  

     
  328/XIV   Medidas de emergência para responder à crise no setor cultural  

     
  329/XIV   Regulariza com caráter de urgência os vínculos precários com processos pendentes no âmbito do PREVPAP  

     

  330/XIV   Protege os agregados com elevadas quebras de rendimentos no acesso às telecomunicações no contexto da 
crise pandémica COVID-19 

 

     

  331/XIV   Protege os agregados com elevadas quebras de rendimentos no acesso a serviços essenciais no contexto da 
crise pandémica COVID-19 

 

     

  
333/XIV   Salvaguarda das infraestruturas críticas, de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços públicos 

essenciais, bem como de setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e 
serviços essenciais à população 

 

     
  345/XIV   Nacionalização da TAP e da SPdH  

     
  357/XIV   Medidas de emergência para as micro e pequenas empresas  

     

  
361/XIV   Proteção da criança ou jovem no seu bem-estar e desenvolvimento saudável (36.ª alteração ao Código de 

Processo Penal, 6.ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à 
assistência das suas vítimas e 50.ª alteração ao Código Penal) 

 

     

  
367/XIV   Cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade, aplicável a trabalhadores 

por conta de outrem, trabalhadores independentes e trabalhadores informais excluídos de outros 
apoios 

 

     
  370/XIV   Proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura em crise pandémica e económica  

     

  
379/XIV   Condiciona as transferências de verbas para o Fundo de Resolução à sua aprovação prévia pela Assembleia da 

República e limita a atribuição de remuneração variável a membros dos órgãos de administração e fiscalização 
do Novo Banco 

 

     

  383/XIV   Alteração à Lei de programação militar para responder às prioridades do país (1.ª alteração à Lei Orgânica n.º 
2/2019) 

 

     
  391/XIV   Cria um novo concurso de projetos de IC&DT em todos os domínios científicos  

     

  392/XIV   Mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições de 
ensino superior públicas 

 

     

  401/XIV   Regulamenta os suplementos das compensações e outras regalias de risco, penosidade e insalubridade (16.ª 
Alteração da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) 

 

     

  402/XIV   Procede à alteração da Lei n.º 89/99, de 5 de julho, que define as condições de acesso e exercício da atividade 
de intérprete de língua gestual 

 

     

  
403/XIV   Altera o regime da carreira especial de enfermagem, de forma a garantir posicionamentos remuneratórios e 

progressões de carreira mais justos e condizentes com o reconhecimento que os profissionais de enfermagem 
merecem 

 

     
  404/XIV   Medidas de valorização e proteção dos profissionais da saúde  

     

  
405/XIV   Altera o Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, de forma a garantir uma mais justa transição para a 

categoria de enfermeiro especialista por parte de enfermeiros que desempenharam ou desempenham funções 
de direção ou chefia 
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414/XIV   Densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento clarificando a sua aplicação 

nas situações de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza (16.ª alteração do Código do 
Trabalho) 

 

     

  429/XIV   Retira a competência à Autoridade Tributária e Aduaneira para cobrar taxas de portagem e coimas devidas pelo 
seu não pagamento (9.ª alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho) 

 

     
  431/XIV   Medidas de apoio às empresas itinerantes de diversão e restauração  

     
  432/XIV   Cria um regime especial de incentivo à atividade desenvolvida pelas feiras e mercados  

     

  444/XIV   Prorrogação dos contratos no setor da ciência, tecnologia e ensino superior como medida de proteção do 

emprego e combate à crise da pandemia da COVID-19 
 

     

  449/XIV   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 

 

     

  463/XIV   Altera a carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, de forma a valorizar os 
trabalhadores 

 

     

  469/XIV   Regime excecional de renda não habitacional para lojistas e retalhistas afetados na sua atividade que tenham 
visto o estabelecimento encerrado ou limitado no horário 

 

     

  
472/XIV   Estabelece a igualdade no exercício da parentalidade em caso de adoção e promove o acompanhamento do pai 

às consultas pré-natais (16.ª alteração ao Código do Trabalho e 6.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 
de abril) 

 

     

  478/XIV   Repõe o regime de remuneração das centrais de produção de energia eólica (Revoga o Decreto-Lei n.º 
35/2013, de 28 de fevereiro) 

 

     

     

   3.3. Projetos de Resolução (123)      

     
  2/XIV   Recomenda ao Governo o aumento do salário mínimo nacional para 650 euros em 1 de janeiro de 2020  

     
  19/XIV   Recomenda ao Governo a abolição das taxas de portagem na A22/Via do Infante  

     

  22/XIV   Recomenda ao Governo que adote medidas que permitam melhorar as condições de vida e o acesso aos 
cuidados de saúde por parte de pessoas com doença inflamatória do intestino 

 

     

  23/XIV   Recomenda a localização da futura unidade de neonatologia e de cuidados na gravidez e no parto de Coimbra 
nos terrenos adjacentes ao Hospital dos Covões 

 

     

  28/XIV   Recomenda ao Governo que avalie a pertinência da introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-
escolar 

 

     
  41/XIV   Salvar as matas litorais: compromissos de curto e longo prazo  

     
  46/XIV   Recomenda a suspensão das dragagens no Porto de Setúbal  

     
  52/XIV   Recomenda a criação de um plano nacional de controlo da espécie invasora jacinto-de-água  

     

  55/XIV   Contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, de acordo com o estabelecido na lei para 
o reforço de autonomia das instituições e na nova lei de bases da saúde 

 

     
  56/XIV   Publicação da portaria para reconhecimento de especialistas em física médica  

     

  61/XIV   Recomenda ao Governo a promoção da coesão territorial nos distritos de Santarém, Portalegre, 
Castelo Branco e Guarda eliminando as portagens na A23 

 

     

  62/XIV   Recomenda ao Governo a promoção da coesão territorial nos distritos de Viseu e Vila Real eliminando as 
portagens na A24 

 

     

  63/XIV   Recomenda ao Governo a promoção da coesão territorial nos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda eliminando as 
portagens na A25 

 

     
  69/XIV   Reabilitação da Casa da Pesca na Quinta do Marquês em Oeiras  

     
  71/XIV   Recomenda ao Governo a abolição de portagens na A28  

     
  72/XIV   Recomenda ao Governo que proceda à requalificação urgente da Estrada Nacional 225  

     
  74/XIV   Criação de locais de acolhimento de animais selvagens e de animais de quinta e respetivo quadro jurídico  

     
  76/XIV   Reforço da oferta pública na área da hemodiálise  
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  78/XIV   Valorização da Comissão Nacional para a Proteção de Animais utilizados para fins científicos  

     

  79/XIV   Pelo fim do financiamento público das culturas agrícolas intensivas e superintensivas e aposta na transição 
ecológica 

 

     
  89/XIV   Cumprimento das obrigações de apoio às artes pela Direção-Geral das Artes  

     

  90/XIV   Recomenda ao Governo que promova a coesão do Algarve através do resgate da concessão e requalificação 
dos troços da EN125 compreendidos entre Olhão e Vila Real de Santo António 

 

     

  102/XIV   Recomenda ao Governo a efetiva aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) em 

todo o território nacional 
 

     

  103/XIV   Recomenda ao Governo a revisão do rácio de atribuição e a contratação urgente dos assistentes operacionais e 
assistentes técnicos necessários ao funcionamento dos agrupamentos e escolas não agrupadas 

 

     
  105/XIV   Pela criação de um grupo de recrutamento de intervenção precoce  

     

  106/XIV   Recomenda ao Governo o reforço das medidas para diminuir o prazo de resposta do Centro Nacional de 
Pensões e garantir o acesso atempado às pensões de velhice, invalidez e sobrevivência 

 

     
  135/XIV   Investimento na rede ferroviária no distrito de Braga  

     
  136/XIV   Alarga a oferta de serviços de programas na TDT  

     

  142/XIV   Pela requalificação de toda a linha do Alentejo, a eletrificação do troço ferroviário Casa Branca - Beja - 
Funcheira e a reativação do ramal ferroviário de Aljustrel 

 

     
  143/XIV   Recomenda a elaboração de orientações para a política de comissões bancárias da Caixa Geral de Depósitos  

     

  151/XIV   Alteração da Portaria sobre a comparticipação de fórmulas que se destinem a crianças com alergia à proteína 
do leite de vaca (APLV) 

 

     

  152/XIV   Recomenda a requalificação da escola básica 2,3 Dr. António Augusto Louro, agrupamento de escolas Dr. 
António Augusto Louro 

 

     

  156/XIV   Recomenda ao Governo a realização de um estudo sobre uma eventual integração da Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores na Segurança Social 

 

     
  157/XIV   Construção do novo Hospital de Barcelos  

     

  167/XIV   Recomenda ao Governo que promova medidas de garantia de caudais verdadeiramente ecológicos 
no rio Tejo com informação regular às populações 

 

     
  168/XIV   Moratória à venda ou cessão de património do Estado em cidades em carência habitacional  

     

  170/XIV   Recomenda ao Governo a publicação dos comentários gerais do Comité dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência 

 

     
  181/XIV   Recomenda ao Governo a construção de uma nova escola básica (2º e 3º ciclo) da Trafaria  

     
  182/XIV   Pela criação de um grupo de recrutamento da área do teatro  

     
  183/XIV   Pela melhoria das condições da barra de Esposende  

     

  
191/XIV   Recomenda ao Governo a imposição de normas anti abuso nos concursos públicos promovidos para 

contratação de empresas de segurança, limpeza e outros serviços, garantindo o cumprimento da legislação 
laboral e do regime jurídico da transmissão de estabelecimento 

 

     

  204/XIV   Recomenda a criação de um Comité Nacional para os Direitos da Criança, no cumprimento das recomendações 
do Comité das Nações Unidas para os Direitos das Crianças e da Convenção dos Direitos das Crianças 

 

     
  205/XIV   Concurso extraordinário para provimento de lugares vagos das entidades integradas no Ministério da Cultura  

     
  211/XIV   Investir na coesão territorial e combater o despovoamento do interior do país  

     
  212/XIV   Recomenda a criação da carreira especial de agente único de transportes coletivos  

     

  213/XIV   Recomenda ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do novo Hospital de 
Lagos 

 

     

  214/XIV   Recomenda ao Governo que proceda à contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para 
o Serviço Nacional de Saúde 
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  215/XIV   Construção de uma nova unidade de saúde no Alto Seixalinho, no concelho do Barreiro e a atribuição de 
médico de família a todos os utentes 

 

     

  
216/XIV   Redução do recurso do Serviço Nacional de Saúde a prestações de serviços e a convencionados, substituindo-

os, respetivamente, pela contratação de profissionais e pelo reforço da resposta em meios complementares de 
diagnóstico 

 

     
  217/XIV   Valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde  

     
  218/XIV   Plataforma Digital em Sistema de Informação Geográfica (SIG)  

     
  219/XIV   Fundo de compensação salarial para os pescadores profissionais de Esposende  

     
  220/XIV   Prepara os procedimentos para a Criação das Regiões Administrativas  

     
  221/XIV   Pelo cancelamento dos contratos de prospeção e produção de hidrocarbonetos  

     

  
222/XIV   Recomenda ao Governo a suspensão do projeto de expansão do Aeroporto Humberto Delgado e da construção 

do Aeroporto complementar do Montijo e a realização de uma avaliação ambiental estratégica sobre as 
respostas necessárias à capacidade aeroportuária do país 

 

     

  223/XIV   Recomenda ao Governo programação de medidas de mobilidade e redução do uso do automóvel através de um 
plano de transportes intermodais, nomeadamente no que concerne a CP e Metro do Porto 

 

     

  224/XIV   Monitorização e avaliação do programa de apoio à esterilização de animais errantes e de companhia e da 
implementação da rede de centros de recolha oficiais 

 

     

  225/XIV   Recomenda ao Governo que desenvolva respostas habitacionais e sociais integradas para os trabalhadores 
agrícolas no perímetro de rega do mira 

 

     

  226/XIV   Recomenda ao Governo a implementação de uma moratória à caça da rola-comum que leve ao 
restabelecimento populacional da espécie 

 

     
  227/XIV   Recomenda ao Governo que impreterivelmente regulamente a legislação relativa a animais nos circos  

     

  241/XIV   Recomenda ao Governo colocar em consulta pública os programas de ação do plano nacional de gestão 
integrada de fogos rurais 

 

     
  250/XIV   Recomenda ao Governo a nacionalização dos CTT  

     

  251/XIV   Pela regulamentação da atividade de tripulante de cabine com vista à redução do desgaste resultante do 
exercício da atividade e à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho 

 

     
  260/XIV   Recomenda ao Governo a construção de uma escola básica (2.º e 3.º ciclo) e secundária em Fernão Ferro  

     

  261/XIV   Recomenda o controle rigoroso dos aterros e medidas tendentes à garantia da redução drástica de resíduos 
canalizados para aterro em Portugal 

 

     
  264/XIV   Recomenda a modernização da rede de monitorização da qualidade do ar  

     
  265/XIV   Recomenda a criação de suplementos remuneratórios para a carreira de guarda florestal  

     
  267/XIV   Recomenda medidas de conservação do lobo-ibérico e das suas presas silvestres  

     
  273/XIV   Revoga a cedência de obras de arte do Museu Nacional dos Coches ao grupo hoteleiro Vila Galé  

     
  274/XIV   Moratória à instalação de olival e amendoal intensivo e superintensivo  

     

  290/XIV   Recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para a conclusão urgente das obras da Escola 
Secundária João de Barros 

 

     
  291/XIV   Reforça a resposta do Estado na área dos cuidados paliativos  

     
  292/XIV   Recomenda a elaboração e implementação de uma estratégia nacional de combate ao racismo  

     
  301/XIV   Recomenda ao Governo a reativação da Escola de Formação do Arsenal do Alfeite  

     

  313/XIV   Recomenda ao Governo que não transfira mais verbas para o Fundo de Resolução com vista à injeção de 
capital no Novo Banco até que a auditoria às suas contas esteja concluída 

 

     

  318/XIV   Medidas de apoio aos trabalhadores, designadamente trabalhadores a recibo verde, no âmbito do plano de 
contingência do COVID-19 

 

     

  323/XIV   Recomenda ao Governo a adoção de medidas excecionais no Ensino Superior e na Ciência no âmbito da 
prevenção do COVID-19 
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  352/XIV   Recomenda ao Governo a eliminação de barreiras discriminatórias das pessoas surdas no acesso a 
informação e a tratamento, no quadro do combate ao COVID-19 

 

     

  353/XIV   Recomenda ao Governo a adoção de um regime excecional de proteção social dos/as advogados/as e 
solicitadores/as, no quadro do combate ao COVID-19 

 

     

  356/XIV   Recomenda ao Governo o prolongamento do apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem 
e independentes durante as férias da Páscoa 

 

     

  366/XIV   Recomenda ao Governo medida de proteção dos profissionais da pesca que cessaram atividade no âmbito da 
pandemia da COVID-19 

 

     

  383/XIV   Recomenda ao Governo a adopção de medidas extraordinárias relativas à conclusão do ano letivo 2019/2020 
devido à pandemia COVID -19 

 

     

  393/XIV   Programa extraordinário de recuperação económica e social para o município de Ovar relativamente à 
pandemia Covid-19 

 

     

  394/XIV   Recomenda ao Governo medidas de proteção e apoio às pessoas com deficiência no âmbito do combate à 
COVID-19 

 

     
  395/XIV   Verba suspensa do tv fest deve duplicar orçamento da linha de apoio de emergência para apoio às artes  

     
  401/XIV   Investimento extraordinário nas pequenas editoras e livrarias independentes na resposta à crise económica  

     

  409/XIV   Garante que as crianças cujos pais perderam rendimentos não são excluídas das creches, protegendo as 
famílias afetadas e os profissionais 

 

     

  418/XIV   Campanha nacional de sensibilização sobre a correta deposição de resíduos de materiais de proteção individual 
contra a pandemia de Covid-19 e, quando possível, o recurso a materiais reutilizáveis 

 

     
  419/XIV   Plano para a recuperação da atividade programada no Serviço Nacional de Saúde  

     

  427/XIV   Alarga a abrangência do apoio do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana no pagamento das rendas 
habitacionais no âmbito do Covid-19 

 

     
  434/XIV   Transição ecológica: a resposta à crise pandémica, social e económica  

     

  439/XIV   Incentivo aos modos ativos de transporte durante e após o período de pandemia para a proteção do ambiente 
e do espaço público 

 

     
  459/XIV   Recomenda ao Governo medidas para formulação de preços justos ao produtor e ao consumidor  

     
  461/XIV   Plano de emergência social e económico para o Algarve  

     
  465/XIV   Recomenda medidas de reforço da ação social no ensino superior no combate à crise da COVID-19  

     

  466/XIV   Recomenda medidas de resposta à crise sanitária, económica e social da COVID-19 no ensino superior e na 
ciência 

 

     
  467/XIV   Apoio às Organizações Não Governamentais de cariz ambiental no âmbito da crise COVID-19  

     

  470/XIV   Recomenda a avaliação e definição de medidas de proteção ambiental, segurança pública e ordenamento do 
território na instalação e gestão de campos de tiro 

 

     

  473/XIV   Recomenda ao Governo que tome medidas de mitigação dos efeitos negativos da crise da Covid-19 no ensino 
profissional 

 

     
  478/XIV   Construção de um centro de saúde no Feijó  

     

  481/XIV   Recomenda ao Governo que proceda à revisão da tabela remuneratória única com vista a assegurar níveis de 
proporcionalidade 

 

     
  482/XIV   Promove a igualdade e valoriza os salários dos trabalhadores das IPSS’s  

     

  484/XIV   Recomenda ao Governo que proceda à correção dos mecanismos de progressão de carreira dos militares das 
Forças Armadas, profissionais da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana 

 

     
  492/XIV   Reforço do transporte ferroviário para garantir condições de segurança  

     
  494/XIV   Distribuição gratuita de produtos de saúde menstrual  

     
  495/XIV   Medidas para um diagnóstico e tratamento precoces da endometriose  

     
  502/XIV   Medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil  

     

http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44617#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44618#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44621#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44643#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44696#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44745#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44749#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44750#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44761#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44776#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44793#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44794#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44818#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44832#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44843#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44870#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44876#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44892#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44893#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44895#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44898#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44908#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44916#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44921#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44923#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44925#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44940#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44943#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44944#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWINI01.detalheiframe?p_id=44988#tips


24 /07/2010                                                                                                                                        10 

 

  509/XIV   Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 23/2020, de 22 de maio, que" Estabelece as regras para a celebração 
de contratos de parceria de gestão na área da saúde” 

 

     
  511/XIV   Utilização sustentável e ecológica da biomassa florestal residual  

     
  515/XIV   Recomenda medidas de apoio aos estudantes internacionais  

     

  518/XIV   Recomenda ao Governo o apoio urgente aos produtores afetados por eventos meteorológicos extremos e 
promoção de sistemas de produção agrícola diversificados 

 

     
  524/XIV   Recomenda ao Governo a implementação de medidas de reforço da segurança e assistência a banhistas  

     

  
529/XIV   Recomenda ao Governo que equipare e abranja as forças militarizadas nas condições e regras de atribuição e 

de cálculo das pensões de reforma do regime de proteção social convergente e das pensões de invalidez e 
velhice do regime geral de segurança social das forças militares, procedendo à alteração da Lei n.º 3/2017, de 6 
de janeiro 

 

     
  537/XIV   Recomenda o apoio às associações e coletivos LGBTI no âmbito da crise epidémica  

     

  540/XIV   Reforço da oferta de transporte ferroviário e complementariedade com o transporte rodoviário para garantir 
condições de segurança 

 

     
  541/XIV   Pelo levantamento do lay off no setor dos transportes  

     
  557/XIV   Inclusão do circo tradicional nos apoios às artes  

     

  558/XIV   Recomenda o prolongamento do fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social 
escolar durante as férias de verão 

 

     

  559/XIV   Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 27/2020, de 17 de junho, que “Altera a orgânica das comissões de 
coordenação e desenvolvimento regional” 

 

     

  569/XIV   Recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no Sistema de 
Acesso ao Direito e aos Tribunais 

 

     
  574/XIV   Recomenda ao Governo que proceda à requalificação da Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão  

     
  575/XIV   Recomenda ao Governo que seja elaborada uma auditoria à gestão privada da TAP  

     
  578/XIV   Campanha pública de divulgação do Estatuto do Cuidador Informal  

     
  588/XIV   Urgente adiamento dos prazos de entrega da Declaração de Rendimentos do Modelo 22 do IRC  
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  4. Iniciativas de Fiscalização 

  

   

     
    

  4.1.  Requerimentos apresentados (54)      

     

  100-AC/XIV/1 Ação de fiscalização à central de biomassa do Fundão    

     

  101-AC/XIV/1 Ação de fiscalização à central de biomassa do Fundão    

     

  501-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  502-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  503-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  504-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  505-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  506-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  507-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  508-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  509-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  510-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  511-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  512-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  513-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  514-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  515-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  516-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  517-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  518-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  519-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  520-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  521-AL/XIV/1 Iniciativas para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos e filhas    

     

  582-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  589-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  590-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  613-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  620-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  911-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  914-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  915-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  918-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  919-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  920-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=116214#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=116215#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114705#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114706#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114707#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114708#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114709#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114710#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114711#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114712#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114713#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114714#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114715#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114716#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114717#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114718#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114719#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114720#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114721#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114722#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114723#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114724#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114725#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114791#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114798#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114799#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114825#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=114832#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=115598#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=115601#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=115602#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=115605#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=115606#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/INTWREQ01.DetalheIframe?p_id=115607#tips


24 /07/2010                                                                                                                                        12 

 

     

  928-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  932-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  961-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1029-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1041-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1045-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1054-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1063-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1065-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1097-AL/XIV/1 Políticas Municipais de Habitação    

     

  1119-AL/XIV/1 Estudo de ruído ambiente na envolvente da central de biomassa do Fundão    

     

  1138-AL/XIV/1 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município do Cartaxo    

     

  1142-AL/XIV/1 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Coruche    

     

  1148-AL/XIV/1 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Ourém    

     

  1153-AL/XIV/1 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Salvaterra de Magos    

     

  1185-AL/XIV/1 Eleição dos presidentes das CCDR    

     

  1310-AL/XIV/1 Eleição dos presidentes das CCDR    

     

  1335-AL/XIV/1 Eleição dos presidentes das CCDR    

     

  1345-AL/XIV/1 Eleição dos presidentes das CCDR    

     

  1360-AL/XIV/1 Eleição dos presidentes das CCDR    

     

     

    

  4.2. Perguntas apresentadas (98)      

     

  18/XIV/1 Anúncio do fim da produção da Central termoelétrica de Sines em 2023 e situação dos trabalhadores    

     

  19/XIV/1 Anúncio do fim da produção da Central termoelétrica de Sines em 2023 e situação dos trabalhadores    

     

  20/XIV/1 Anúncio do fim da produção da Central termoelétrica de Sines em 2023 e situação dos trabalhadores    

     

  32/XIV/1 Conversão da Central Termoelétrica do Pego    

     

  96/XIV/1 Movimentação de terras no maciço calcário da Serra de Aire, nos limites dos concelhos de Torres ...    

     

  154/XIV/1 Disponibilização de Habitação Acessível e Fundos Comunitários    

     

  290/XIV/1 Necessidade de obras de requalificação a Estrada Nacional 238 (EN238)    

     

  305/XIV/1 Instituto Politécnico de Santarém    

     

  403/XIV/1 Poluição da Indústria dos Curtumes em Alcanena    

     

  404/XIV/1 Novas descargas no Rio Nabão, Tomar    

     

  468/XIV/1 Denúncias de intimidação e de condicionamento da liberdade de filiação sindical a trabalhadores da ...    

     

  469/XIV/1 Denúncias de intimidação e de condicionamento da liberdade de filiação sindical a trabalhadores da ...    

     

  578/XIV/1 Medidas urgentes para salvaguardar o Instituto Politécnico de Santarém, o Instituto Politécnico 
de ... 

   

     

  580/XIV/1 Elevado risco de destruição da Anta 1 do Vale da Laje, Monumento Megalítico funerário na Freguesia ...    

     

  654/XIV/1 Dados sobre exportação de animais vivos para países terceiros    
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  657/XIV/1 Ponto de Situação da aplicação da Resolução da AR nº 144/2018 referente à construção de uma estação ...    

     

  724/XIV/1 Poluição no rio Tejo um problema sem fim, agora em Abrantes    

     

  741/XIV/1 Populações isoladas por abatimentos em mina de Jales em Vila Pouca de Aguiar    

     

  778/XIV/1 Fabrióleo (Torres Novas) e Extraoils - Oils 4 The Future (Vendas Novas)    

     

  779/XIV/1 Fabrióleo (Torres Novas) e Extraoils - Oils 4 The Future (Vendas Novas)    

     

  780/XIV/1 Continuação da praga de jacintos de água no Rio Sorraia ou um rio que não está 'limpo'    

     

  782/XIV/1 Ações de fiscalização da caça à raposa    

     

  847/XIV/1 Acidentes de trabalho na associação RESITEJO, CHAMUSCA    

     

  848/XIV/1 Requalificação da Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital Dr. Manoel Constâncio (Hospital de ...    

     

  876/XIV/1 Condições inaceitáveis de albergue de animais errantes em Ourém    

     

  877/XIV/1 Condições inaceitáveis de albergue de animais errantes em Ourém    

     

  890/XIV/1 Degradação da Igreja S. João Baptista, em Abrantes    

     

  901/XIV/1 Despejos de resíduos / lamas em terrenos a céu aberto, em Casal das Figueiras, União de Freguesias ...    

     

  956/XIV/1 Inspeção ao aterro sanitário de Verdulho de Baixo, Castelo Branco    

     

  1076/XIV/1 Disponibilização de habitação acessível e fundos comunitários    

     

  1077/XIV/1 Disponibilização de habitação acessível e fundos comunitários    

     

  1554/XIV/1 Descargas de efluentes poluentes no rio Alviela, Santarém    

     

  1700/XIV/1 Descarga poluente no rio da Fonte em Pontével, Cartaxo    

     

  1810/XIV/1 Proteção pós-epidémica da população migrante    

     

  1814/XIV/1 Medidas de proteção da população LGBT+ na situação epidémica    

     

  1815/XIV/1 Acesso a terapias hormonais no Serviço Nacional de Saúde    

     

  1940/XIV/1 Informação sobre transporte de animais vivos para países terceiros    

     

  1990/XIV/1 Mancha de Azolla cobre o rio Tejo e seus afluentes por dezenas de quilómetros em Castelo Branco    

     

  2051/XIV/1 Produção de energia elétrica nas centrais a biomassa florestal de Viseu e Fundão    

     

  2195/XIV/1 Planos e medidas existentes na unidade de saúde para prevenir e combater a violência sobre ...    

     

  2212/XIV/1 Planos e medidas existentes na unidade de saúde para prevenir e combater a violência sobre ...    

     

  2263/XIV/1 Planos e medidas existentes na unidade de saúde para prevenir e combater a violência sobre ...    

     

  2401/XIV/1 Planos e medidas existentes na unidade de saúde para prevenir e combater a violência sobre ...    

     

  2414/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2415/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas José ...    

     

  2416/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2418/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas ...    

     

  2419/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Artur ...    

     

  2420/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Gil ...    

     

  2421/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Vila ...    

     

  2422/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Dr. ...    

     

  2423/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Sá da ...    

     

  2424/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas do ...    
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  2425/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Nuno de ...    

     

  2426/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2427/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2428/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas ...    

     

  2429/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas D. ...    

     

  2430/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Ourém    

     

  2431/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas do ...    

     

  2432/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Fernando ...    

     

  2433/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Marinhas ...    

     

  2434/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2435/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas da ...    

     

  2436/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Verde ...    

     

  2437/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Conde de ...    

     

  2438/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas da ...    

     

  2439/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2440/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2441/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Cidade ...    

     

  2442/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2443/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de Samora 
... 

   

     

  2444/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas D. ...    

     

  2445/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas ...    

     

  2446/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Nº 2 de ...    

     

  2447/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas Nº 1 de ...    

     

  2448/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas de ...    

     

  2676/XIV/1 Preços regulados do GPL    

     

  3299/XIV/1 Despejo de estudantes pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco    

     

  3376/XIV/1 Transferências de verbas das Instituições de Ensino Superior para os Serviços de Ação Social | ...    

     

  3408/XIV/1 Monitorização dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios    

     

  3557/XIV/1 Transferências de verbas das Instituições de Ensino Superior para os Serviços de Ação Social | ...    

     

  3562/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de ...    

     

  3631/XIV/1 Informação sobre a existência de amianto na Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, ...    

     

  3645/XIV/1 Suspensão de episódio da série 'Destemidas'    

     

  3646/XIV/1 Suspensão de episódio da série 'Destemidas'    

     

  3650/XIV/1 Incidentes registados na central nuclear de Almaraz    

     

  3675/XIV/1 Barraqueiro (Ribatejana Verde) - urgente aumento da oferta de transportes coletivos de 
passageiros ... 

   

     

  3716/XIV/1 Ação no Tribunal de Justiça da UE contra Portugal por incumprimento das obrigações em matéria de ...    

     

  3717/XIV/1 Ação no Tribunal de Justiça da UE contra Portugal por incumprimento das obrigações em matéria de ...    
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  3828/XIV/1 Atualização dos formulários disponíveis de forma a refletir a diversidade familiar    

     

  3865/XIV/1 Descarga poluente na foz do rio Nabão, Tomar    

     

  3924/XIV/1 Repartição das quotas de pesca nacional    

     

  3926/XIV/1 Redução de horário e salário dos trabalhadores do Lidl de Porto Alto     

     

  3947/XIV/1 Encerramento da empresa Fabrióleo, Torres Novas    

     

  3949/XIV/1 Poluição ambiental persiste em Alcanena    

     

  3996/XIV/1 Emissão de certidão internacional de casamento entre pessoas do mesmo sexo    

     

  3997/XIV/1 Emissão de certidão internacional de casamento entre pessoas do mesmo sexo    

     

  
 
  

   

    

  4.3. Nomeações como Relatora       

      

  Iniciativas Europeias       

            

  
COM(2020)219  Proposta de DECISÃO DO CONSELHO que altera a Decisão (UE) 2016/915 do Conselho no que diz respeito 

ao período de referência a utilizar para medir o aumento das emissões de CO2, a fim de ter em conta as 
consequências da pandemia de COVID-19 no contexto do CORSIA  

   

 
 

(Relatório em 14-07-2020)      

            

  COM(2020)234  Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa às contribuições financeiras a pagar pelos Estados-Membros 
para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento, incluindo a segunda parcela de 2020 

   

 

 
(Relatório em 15-07-2020) 
 
 
 
  

     

  5. Comissões a que pertence e atividades em que participou 

  

   

    

  5.1. Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias   

            

     Audições:     

     2020-07-08 Audição de candidatos à Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, nos termos e para os efeitos do 
n.º 3 do artigo 256.º e do artigo 257.º do Regimento da Assembleia da República 

   

    Candidatos    

            

  
   2020-07-08 Audição de candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, nos 

termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 256.º e do artigo 257.º do Regimento da Assembleia da 
República 

   

    Candidatos    

            

     2020-07-08 Audição de candidatos ao Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, nos termos e para os efeitos do 
n.º 3 do artigo 256.º e do artigo 257.º do Regimento da Assembleia da República 

   

    Candidatos    

            

     2020-07-07 Audição dos primeiros subscritores da Petição n.º 33/XIV/1.ª - "Contra conferências neonazis em Portugal e 
pela ilegalização efetiva de grupos de cariz fascista/racista/neonazis" 

   

    Vasco Manuel Torres Dos Santos outras     

            

     2020-07-01 Audição da Ministra de Estado e da Presidência, ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da 
Assembleia da República 

   

            

  
   2020-01-23 Audição da Ministra de Estado e da Presidência, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de 

Lei n.º 4/XIV/1.ª (GOV) – "Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020" e da Proposta de Lei n.º 
5/XIV/1.ª (GOV) – "Aprova o Orçamento do Estado para 2020" 

   

            

  5.2. Comissão de Assuntos Europeus - (Vice-Presidente, CGP)   

            

     Audições:     

     2020-07-22 Debriefing do Conselho Europeu de 17 e 18 de junho    
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     2020-07-07 Apresentação das Prioridades da Presidência Alemã do Conselho da União Europeia    

    Embaixador da República Federal da Alemanha, Martin Ney    

            

     2020-06-30 Audição da Deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, sobre a atualidade europeia    

    Deputada ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas    

            

     2020-06-23 Audição após Conselho Europeu dos dias 18 e 19 de junho    

            

     2020-06-16 Audição da Deputada ao Parlamento Europeu Lídia Pereira, sobre a atualidade europeia    

    Deputada ao Parlamento Europeu, Lídia Pereira    

            

     2020-06-09 4ª Audição Regimental do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros    

            

  
   2020-06-02 Audição da Comissária Elisa Ferreira sobre as propostas da Comissão Europeia sobre o Plano de 

Recuperação da UE, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-27 e sobre o Programa de Trabalho revisto 
para 2020 

   

    Comissária Elisa Ferreira    

            

     2020-05-29 Audição de Deputados ao Parlamento Europeu Paulo Rangel e Maria Manuel Marques, sobre a atualidade 
europeia. 

   

    Deputada ao Parlamento Europeu, Maria Manuel Marques outras     

            

     2020-05-22 Audição de Deputados ao Parlamento Europeu Pedro Marques e Pedro Silva Pereira, sobre a atualidade 
europeia. 

   

    Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Marques outras     

            

     2020-05-15 Audição de Deputados ao Parlamento Europeu Nuno Melo e Francisco Guerreiro, sobre a atualidade 
europeia. 

   

    Deputado ao Parlamento Europeu, Nuno Melo outras     

            

     2020-05-12 Audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na sequência de requerimento do Grupo 
Parlamentar do BE - sobre a «tragédia humanitária iminente na fronteira turca-grega» 

   

            

     2020-05-08 Audição de Deputados ao Parlamento Europeu Marisa Matias e João Ferreira, sobre a atualidade europeia    

    Deputada ao Parlamento Europeu, Marisa Matias outras     

            

     2020-04-30 Audição dos Deputados ao Parlamento Europeu Margarida Marques e José Manuel Fernandes sobre o 
Quadro Financeiro Plurianual 2021-27 

   

    Deputada ao Parlamento Europeu - Margarida Marques outras     

            

     2020-04-28 Audição Após Conselho Europeu de dia 23 de abril    

            

  
   2020-04-15 Audição do Conselho Português para os Refugiados, da Plataforma de Apoio aos Refugiados - Serviço de 

Jesuítas para os Refugiados e Associação HuBB – Humans Before Borders, sobre a «tragédia humanitária 
iminente na fronteira turca-grega» - Na sequência de requerimento do Grupo Parlamentar do BE 

   

    Conselho Português para os Refugiados outras     

            

     2020-03-31 3ª Audição Regimental e após Conselho Europeu    

            

     2020-02-26 2ª Audição Regimental e Audição após Conselho Europeu de 20 de fevereiro    

            

     2020-02-11 Apresentação das Prioridades da Presidência Croata do Conselho da União Europeia    

    Anita Tršić - Embaixadora da Croácia    

            

     2019-12-18 Audição do Ministro dos Assuntos Europeus da Suécia    

    Ministro dos Assuntos Europeus do Reino da Suécia, Hans Dalhgren    

            

     2019-12-17 Audição Após Conselho Europeu de 12 e 13 de dezembro de 2019    

    Ana Paula Zacarias - Secretária de Estado dos Assuntos Europeus    

            

     Deslocações:     

     2020-02-18 a 2020-02-19    

  
 

Conferência interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia    

      Bruxelas    

            

  5.3. Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação   

            

     Audições:     

     2020-05-20 Audição da Ministra da Coesão Territorial ao abrigo do artigo 104.º, n.º 2, do Regimento da Assembleia da 
República 

   

            

  5.4. Comissão de Agricultura e Mar   

            

     Audições:     
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     2020-07-15 Audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática, ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da 
Assembleia da República. 

   

            

     2020-06-30 Audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, de várias entidades, subordinada ao tema do impacto 
das intempéries na Região Norte e Centro do país. 

   

    Associação de Fruticultores de Armamar outras     

            

     2020-05-26 Audição da Ministra da Agricultura, ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da 
República. 

   

            

     2020-05-12 Audição do Presidente do ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a requerimento do 
GP BE. 

   

    ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP    

            

     2020-05-05 Audição do Ministro do Mar ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República.    

            

     2020-05-05 Audição do Ministro do Mar sobre o sector da pesca no âmbito da crise do COVID-19.    

            

     2020-04-16 Audição da Ministra da Agricultura, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, no âmbito da situação 
epidémica do Covid-19. 

   

            

     2020-02-11 Audição conjunta do Ministro da Administração Interna, do Ministro do Ambiente e Ação Climática e da 
Ministra da Agricultura, para apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

   

            

  
   2020-01-21 Audição da Ministra da Agricultura, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 

4/XIV/1.ª (GOV) - Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020 - e da Proposta de Lei n.º 5/XIV/1.ª 
(GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2020. 

   

            

  
   2020-01-14 Audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta 

de Lei n.º 4/XIV/1.ª (GOV) - Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020 - e da Proposta de Lei n.º 
5/XIV/1.ª (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2020.  

   

            

     Deslocações:     

     2020-03-03 Visita de trabalho a organizações de produtores na região do Oeste.    

      Torres Vedras e Mafra    

            

  5.5. Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos 

incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior 
  

            

     Audições:     

     2020-07-29 Audição da Margarida Alexandra Martins Gonçalves, na qualidade de presidente da APFLOR - Associação dos 
Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Pedrógão Grande, a requerimento do GP PCP 

   

    Margarida Alexandra Martins Gonçalves    

            

     2020-07-21 Audição do Senhor Jorge Manuel Fernandes de Abreu, na qualidade de Presidente à data dos factos e atual 
Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. 

   

    Jorge Manuel Fernandes de Abreu    

            

     2020-07-16 Audição do Senhor José Manuel Almeida Lourenço, na qualidade de Presidente à data dos factos e atual 
Presidente da Junta da União de Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral. 

   

    José Manuel Almeida Lourenço    

            

     2020-07-14 Audição do Senhor Fernando José Pires Lopes, na qualidade de ex-Presidente da Câmara Municipal de 
Castanheira de Pera. 

   

    Fernando José Pires Lopes    

            

     2020-07-08 Audição do Senhora Alda Maria das Neves Delgado Correia de Carvalho, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Castanheira de Pera. 

   

    Alda Maria das Neves Delgado Correia de Carvalho    

            

     2020-07-07 Audição do Arquiteto Victor Reis, na qualidade de ex-presidente do IHRU (Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana). 

   

    Arq.º Victor Reis - ex-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 
entre 2012 e 2017 

   

            

     2020-07-06 Audição do Senhor Professor Francisco Manuel Cardoso Castro Rego, na qualidade de Presidente do 
Observatório Técnico Independente. 

   

  

  Professor Francisco Manuel Cardoso Castro Rego 
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  6. Atividades noutras comissões de que não faz parte 

  

   

            

     6.1. Audições:     

   
   Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 

  

            

     2020-07-14 Audição do Embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa Costa    
    Pedro Pessoa Costa - Embaixador de Portugal em Angola    

            

     Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território   

            

     2020-05-20 Nos termos do nº 2 do artigo 104.º do RAR    

            

     2020-05-20 Sobre a situação ambiental dos aterros de Valongo e Azambuja    

            

     2020-05-20 Sobre o procedimento pós-avaliação de impacto ambiental do Projecto de Melhoria das Acessibilidades 
Marítimas do Porto de Setúbal (Dragagens do Sado) 

   

     
    

        6.2. Intervenções       

     
  2019-10-30 Pedido de esclarecimento   

  Ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática (João Pedro Matos Fernandes)   

  Programa do XXII Governo Constitucional  

  [DAR I série 2 XIV/1 2019-10-31 pág 87]  

     
  2019-12-10 Intervenção   

  
Debate preparatório do Conselho Europeu, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei de 
Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do Processo de 
Construção da União Europeia 

 

  [DAR I série 15 XIV/1 2019-12-11 pág 35 - 36]  

     
  2020-02-04 Intervenção   

  Debate sobre o artigo 179.º — Transportes. Proposta de aditamento de um artigo 179.º-A — Construção de 
uma nova travessia do rio Tejo, entre a Chamusca e a Golegã.  

 

  
Debate, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 5/XIV/1.ª (GOV) — Aprova o Orçamento do Estado para 
2020 - artigos 116.º, 139.º e 140.º, 168.º e 169.º, 179.º a 184.º, 195.º e 196.º, 201.º a 206.º e 211.º e 
propostas de artigos novos. 

 

  [DAR I série 24 XIV/1 2020-02-05 pág 61]  

     
  2020-02-26 Pedido de esclarecimento   

  Ao Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP)   

  Fala acerca do posicionamento e dos resultados obtidos pelo Governo no âmbito das negociações a 
decorrerem na UE com vista ao novo quadro financeiro plurianual e ainda da realização da Cimeira UE/África 

 

  [DAR I série 33 XIV/1 2020-02-27 pág 60]  

     
  2020-03-11 Pedido de esclarecimento   

  Ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva   

  

Debate solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus, com a participação do Governo, relativamente: Às 
prioridades da presidência do Conselho da União Europeia, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 
4.º da Lei relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do 
processo de construção da União Europeia (Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, 
de 17 de maio e Lei n.º 18/2018, de 2 de maio); À participação de Portugal na Cooperação Estruturada 
Permanente, conforme previsto na alínea k) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei relativa ao acompanhamento, 
apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União 
Europeia (Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio e Lei n.º 
18/2018, de 2 de maio) 

 

  [DAR I série 39 XIV/1 2020-03-12 pág 8 - 9]  

     
  2020-03-11 Intervenção   

  

Debate solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus, com a participação do Governo, relativamente: Às 
prioridades da presidência do Conselho da União Europeia, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 
4.º da Lei relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do 
processo de construção da União Europeia (Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, 
de 17 de maio e Lei n.º 18/2018, de 2 de maio); À participação de Portugal na Cooperação Estruturada 
Permanente, conforme previsto na alínea k) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei relativa ao acompanhamento, 
apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União 
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Europeia (Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio e Lei n.º 
18/2018, de 2 de maio) 

  [DAR I série 39 XIV/1 2020-03-12 pág 26]  

     
  2020-06-08 Pedido de esclarecimento   

  À Deputada Paula Santos (PCP)   

  
A propósito da situação de pandemia, salienta a importância do funcionamento de diversos setores da nossa 
economia, tendo considerado que não houve uma resposta adequada da União Europeia na defesa dos 
povos em termos dos problemas de saúde, económicos e sociais 

 

  [DAR I série 61 XIV/1 2020-06-09 pág 24]  

     
  2020-06-17 Intervenção   

  

Debate com a participação do Governo, relativamente aos diversos instrumentos de governação económica 
da União Europeia, que integram o Semestre Europeu, nos termos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 
4.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2012, de 17 de 
maio, e pela Lei n.º 18/2018, de 02 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela 
Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia; Debate preparatório do 
Conselho Europeu ao abrigo da alínea a) do n.º1 do artigo 4.º da Lei de Acompanhamento e Pronúncia pela 
Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia 

 

  [DAR I série 63 XIV/1 2020-06-18 pág 57 - 58]  

     
  2020-07-09 Intervenção   

  
Apreciação do Relatório sobre "Portugal na União Europeia, 2019"; Adoção pela Assembleia da República das 
iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeito de escrutínio, no âmbito do Programa de Trabalho 
da Comissão Europeia para 2020. 

 

  [DAR I série 74 XIV/1 2020-07-10 pág 8 - 9]  

     

     
    

  7. Votos Parlamentares 

  

   

     

     

  8/XIV De condenação e preocupação sobre situação no Chile 
 

 

     

  9/XIV De pesar pela morte de Paulo Paulino Guajajara 
 

 

     

  15/XIV De solidariedade com os Bombeiros do Quartel de Borba pelas agressões sofridas 
 

 

     

  20/XIV De condenação pela invasão Turca da região Curda de Rojava 
 

 

     

  26/XIV De condenação e preocupação pelo golpe de Estado militar na Bolívia 
 

 

     

  49/XIV De condenação do Genocídio do povo Yazidi 
 

 

     

  56/XIV De condenação e preocupação sobre a situação em Hong Kong 
 

 

     

  67/XIV De solidariedade pelo dia internacional de solidariedade com o povo palestiano 
 

 

     

  72/XIV De saudação à greve climática estudantil 
 

 

     

  86/XIV De saudação ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
 

 

     

  111/XIV De pesar pelas mortes de Firmino Guajajara e de Raimundo Guajajara 
 

 

     

  112/XIV De condenação pela receção do Governo a Mike Pompeo e Benjamin Netanyahu 
 

 

     

  119/XIV De saudação aos trabalhadores da Autoeuropa 
 

 

     

  133/XIV De saudação ao dia internacional das migrações 
 

 

     

  149/XIV De condenação e pesar pelo assassinato de Luís Giovani dos Santos Rodrigues 
 

 

     

  150/XIV De condenação e preocupação pelo aumento da escalada bélica entre os Estados Unidos e o Irão 
 

 

     

  151/XIV De condenação e pesar pelo homicídio de Pedro Fonseca 
 

 

     

  152/XIV De condenação pelo atentado à produtora do programa humorístico “Porta dos Fundos” 
 

 

     

  171/XIV De condenação e preocupação pelos atropelos aos Direitos Humanos em Caxemira e Jammu 
 

 

     

  175/XIV De pesar pelo falecimento de Zuraida Soares 
 

 

     

  220/XIV De saudação pelo Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia 
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http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113683#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113721#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113769#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113893#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113900#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113937#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113942#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=113969#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114042#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114043#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114050#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114101#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114160#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114161#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114162#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114163#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114346#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114381#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114807#tips
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  221/XIV De pesar pela morte de Valentina Fonseca 
 

 

     

  232/XIV De Condenação pela detenção e não-libertação de ativistas dos Direitos Humanos e dos Direitos das 
Mulheres na Arábia Saudita 

 

 

     

  235/XIV De condenação pelo fim do reconhecimento legal das pessoas transgénero na Hungria 
 

 

     

  238/XIV De pesar pelo assassinato de George Floyd 
 

 

     

  248/XIV De pesar pela morte de Beatriz Lebre 
 

 

     

  269/XIV De preocupação pela situação de saúde dos presos políticos saharauís no contexto da pandemia 
 

 

     

  270/XIV De saudação pelo Dia Nacional das Pessoas Ciganas 
 

 

     

  273/XIV De condenação pelo projeto de anexação ilegal da Cisjordânia 
 

 

     

  290/XIV De saudação ao Centenário de Amália Rodrigues 
 

 

     

  291/XIV De pesar pela morte em serviço dos bombeiros Filipe André Azinheiro Pedrosa e José Augusto Dias 
Fernandes 

 

 

     

  296/XIV De pesar pela morte em serviço dos bombeiros Filipe André Azinheiro Pedrosa e José Augusto Dias 
Fernandes 

 

 

     

  299/XIV De condenação pelos incessantes atropelos aos direitos humanos em Caxemira e Jammu 
 

 

     

  300/XIV De pesar pelo falecimento de Bruno Candé Marques 
 

 

 

  

http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114808#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114895#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114911#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=114968#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115001#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115157#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115172#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115206#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115395#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115423#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115434#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115503#tips
http://arapp:7777/ords/PLSQLPLC/intwvot01.detalheiframe?p_id=115510#tips
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10 intervenções em Plenário 

7 ministros diferentes 

6 perguntas 

4 intervenções políticas 

Das muitas medidas foram apresentadas pelo Bloco com especial importância para o 

distrito, realço as medidas de transportes, incluindo ferrovia, e transição florestal. 

https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/PesquisaPropAlteracao5-XIV.aspx 

1. Pergunta Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a situação 

financeira e sub- financiamento crónico do Ensino Superior no distrito de 

Santarém: Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Tomar. V1: 

financiamento para os Politécnicos do distrito de Santarém 

https://www.facebook.com/109062143902103/posts/131757698299214/ 

2. Pergunta Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre poluição na bacia 

hidrográfica do Tejo, especialmente o problema dos jacintos de água no Sorraia, 

em Salvaterra de Magos e Benavente. V2: Ministro Ambiente, orçamento para o Tejo 

https://www.facebook.com/109062143902103/posts/132063324935318/ 

3. Pergunta Ministro da Educação sobre as verbas e medidas existentes no orçamento 

para as questões LGBTI na educação.  

5. Intervenção política Ministra da Agricultura. Pergunta sobre articulação com o 

ministério do Ambiente, no que concerne ao Tejo e ameaças à apicultura.  

6. Intervenção política Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros. Pergunta sobre 

Revisão da convenção de Albufeira (Tejo) na próxima cimeira Luso-espanhola.  

8. Intervenção política Ministra de Estado e da Presidência sobre programas e verbas 

para temas LGBTI: saúde trans, apoio às ONG’s e Formação para profissionais de 

educação, saúde, justiça e forças de segurança. V8: 

https://www.facebook.com/109062143902103/posts/135872751221042/ 

9. Pergunta Ministra da Coesão Territorial sobe transportes públicos no distrito, 

Médio Tejo e Lezíria Sul.  

10. Proposta incluída no OE2020: Construção de uma nova travessia do rio 

Tejo, entre a Chamusca e a Golegã. V10: Vídeo nova ponte Chamusca 

https://www.facebook.com/109062143902103/posts/138408264300824/ 

Desafio público aos outros partidos para passarem das palavras aos atos e aprovarem 

esta medida proposta pelo Bloco, a 4 de fevereiro:   

https://www.facebook.com/109062143902103/posts/136000007874983/ 

  8. Orçamento de Estado 2020      

     
        

https://www.facebook.com/109062143902103/posts/131757698299214/
https://www.facebook.com/109062143902103/posts/132063324935318/
https://www.facebook.com/109062143902103/posts/135872751221042/
https://www.facebook.com/109062143902103/posts/138408264300824/

