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Reunião em formato misto: presencial e por videoconferência
 
 
 
1. Informações gerais
 
2. Discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2019.
 
   Deputado autor do parecer: José Cesário (PSD)
 
3. Discussão do Projeto de Resolução 1240/XIV/2.ª (PSD) - Apoio à tripla ameaça em
Moçambique
 
4. Discussão do Projeto de Resolução 1294/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo o reforço
do diálogo com os EUA em matéria de descontaminação e medidas de prevenção de riscos
ambientais
 
5. Apresentação, discussão e votação dos pareceres referentes às Propostas de Resolução
n.ºs:
 
Proposta de Resolução 21/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a
República Helénica sobre Cooperação em matéria de Defesa, assinado em Lisboa, em 12
de outubro de 2020
 
  Deputada autora do parecer: Lara Martinho (PS)
 
Proposta de Resolução n.º 22/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo entre a República Portuguesa
e a Organização Europeia de Direito Público para o Estabelecimento de um Escritório
Regional em Portugal, assinado em Atenas, em 16 de outubro de 2020
 
  Deputada autora do parecer: Ilídia Quadrado (PSD)

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=115203&ACT_TP=CGE
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338355a444932596a59304e7930354f574e684c54526d5a44677459575177595330315a6a4e6a4d324d784d5755324e6d45755a47396a65413d3d&fich=9d26b647-99ca-4fd8-ad0a-5f3c3c11e66a.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533830597a51774d5446694f53316c5a6a4e694c54517a4f4441744f47557a4d53307a5a6a45325a4759315a474d794d546b755a47396a65413d3d&fich=4c4011b9-ef3b-4380-8e31-3f16df5dc219.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110780
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110784


Proposta de Resolução n.º 23/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo entre a República Portuguesa
e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 18 de
dezembro de 2020, que revê o Acordo referente ao Estabelecimento da Sede da
Comunidade em Portugal, assinado em Lisboa, em 3 de julho de 1998
 
  Deputada autora do parecer: Edite Estrela (PS)
 
 
 
Proposta de Resolução n.º 24/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo em Matéria de Proteção dos
Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República de Singapura, por outro, feito em Bruxelas, em 19 de outubro de 2018 
 
  Deputado autor do parecer: José Mendes (PS)
 
6. Discussão e votação dos Projetos de Voto n.ºs:
 
565/XIV (BE) - De condenação pela repressão violenta das manifestações contra a reforma
fiscal na República da Colômbia
 
568/XIV (PCP) - De condenação da violenta repressão por parte do Governo de Iván Duque
sobre o povo colombiano que se manifesta em defesa dos seus direitos
 
569/XIV (PCP) - De condenação da repressão de Israel sobre a população palestiniana
 
570/XIV (Ninsc Joacine Katar Moreira) - De condenação pelos ataques das forças israelitas
em Gaza e contra a deslocação forçada do povo palestiniano residente no bairro de Sheikh
Jarrah em Jerusalém Oriental
 
571/XIV (BE) - De condenação pela crescente violência nos territórios ocupados
palestinianos
 
573/XIV (CDS-PP) – De condenação pela recente escalada de violência e confrontos em
Jerusalém
 
574/XIV (Ninsc Joacine Katar Moreira) - De saudação à comunidade muçulmana em
Portugal, por ocasião do Eid al-Fitr.
 
576/XIV (PSD) - De condenação contra o recrudescimento da violência entre israelitas e
palestinianos.
 
579/XIV (PEV) - De condenação da repressão sobre a população da Palestina pelas
autoridades israelitas.
 
584/XIV/2.ª (PSD) - De Condenação pelo desvio de um avião civil e detenção de Roman
Protasevich pelas autoridades da Bielorrússia.
 
587/XIV/2.ª (CDS-PP) - De Condenação pela detenção do jornalista Roman Protasevich na
sequência do desvio de um voo civil na Bielorrússia
 
594/XIV/2.ª (CH) - De condenação pela detenção de um jornalista através da infração das
normas da aviação internacional
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110785
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774f4459315954646b4e4330795a475a684c5451304d6a6b74595755784d53316c4e6a6b314d6d4a6d4d6a566b4e4467755a47396a65413d3d&fich=0865a7d4-2dfa-4429-ae11-e6952bf25d48.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774f4459315954646b4e4330795a475a684c5451304d6a6b74595755784d53316c4e6a6b314d6d4a6d4d6a566b4e4467755a47396a65413d3d&fich=0865a7d4-2dfa-4429-ae11-e6952bf25d48.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116770&ACT_TP=VOT
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c32466b4e6a6b7a4d6a63334c5755785a6a49744e444e6d4f5330344d4455344c575a6d4d6a526d4e7a45784d6a566a4f43356b62324e34&fich=ad693277-e1f2-43f9-8058-ff24f71125c8.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a4e6d5a574a6b4d6d55324c54426c4e5745744e44517a597931684f5445334c57526c4d6a686c4e7a67784d6a6b304d79356b62324d3d&fich=3febd2e6-0e5a-443c-a917-de28e7812943.doc&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a4e685a6a526b4f47466a4c5459774d446b744e44517a4d7930354f44426b4c54646a4f54686b5a446c6d595449305979356b62324e34&fich=3af4d8ac-6009-4433-980d-7c98dd9fa24c.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a4d7a5a6a45784d5745784c5749794f5467744e444931597930344d5749784c575978597a426c4d5751354e5449344e43356b62324e34&fich=33f111a1-b298-425c-81b1-f1c0e1d95284.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a4a6d4d5755774e7a45344c5755314e3255744e4451324f5330354e7a67334c5451304e6d597a5a5451354e4459354e53356b62324e34&fich=2f1e0718-e57e-4469-9787-446f3e494695.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c324d795a6a49784e7a4a6a4c575133595459744e475130595331684d544a6b4c5745785a44466d4d5459354d6a4a695979356b62324e34&fich=c2f2172c-d7a6-4d4a-a12d-a1d1f16922bc.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c3259344d6a59354e324d794c5749335a6a51744e4467784d4330354d6a68694c574a6b596d45324e6d45784f444d345a43356b62324e34&fich=f82697c2-b7f4-4810-928b-bdba66a1838d.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c3245344f5468684d3245334c5759324d5455744e44597a5a4331684f546b334c5445355a5464684f54517a4d7a55345953356b62324e34&fich=a898a3a7-f615-463d-a997-19e7a943358a.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116789&ACT_TP=VOT
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c32566a5a544d784d6a55774c5445344e4445744e4467335a6931685a546c684c54566d4e445269597a4e6c596d526d4d69356b62324e34&fich=ece31250-1841-487f-ae9a-5f44bc3ebdf2.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116800&ACT_TP=VOT


XXX/XIV/2.ª (consensualizado entre PS, PSD e CDS) – De condenação pela escalada de
violência na Colômbia.
 
7.Apresentação, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar
do PSD que requer a audição, urgente, do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
sobre os esforços diplomáticos realizados no sentido de Portugal manter-se na “Lista Verde”
do Reino Unido como destino seguro para os cidadãos britânicos face à pandemia Covid-19.
 
8. Aprovação de Atas:
 
n.º 51, de 16 de fevereiro;
 
n.º 69, de 4 de maio;
 
n.º 71, de 20 de maio.
 
n.º 70, de 11 de maio;
 
n.º 60, de 18 de março;
 
9. Outros assuntos
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