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Atividade dos Deputados
Informação respeitante à atividade que o Deputado desempenhou no âmbito do seu mandato tais como,
Iniciativas apresentadas, Perguntas e Requerimentos entregues, Nomeações como Relator, Comissões a que
pertenceu, Atividades em que participou, Intervenções em Plenário, entre outras.

ArrayOfAtividadeDeputado
Nome

AtividadeDeputado

Descrição

Lista de atividades dos deputados representadas por estrutura
AtividadeDeputado

AtividadeDeputado
Nome

Descrição

AtividadeDeputadoList

Lista de atividades do deputado representadas por estrutura ActividadeOut

deputado

Deputado representado por estrutura DadosDeputadoSearch

ActividadeOut
Nome

Descrição

ini

Lista de iniciativas relacionadas com o deputado representadas por estrutura
IniciativasOut

req

Lista de requerimentos relacionados com o deputado representadas por
estrutura RequerimentosOut

scgt

Lista de Subcomissões e grupos de trabalho a que o deputado pertence,
representadas por estrutura SubComissoesGruposTrabalhoOut

Intev

Lista de intervenções relacionadas com o deputado, representadas por
estrutura IntervencoesOut
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actP

Lista de atividades parlamentares relacionadas com o deputado, representadas
por estrutura ActividadesParlamentaresOut

Gpa

Lista de grupos parlamentares de amizade relacionados com o deputado,
representados por estrutura GruposParlamentaresAmizadeOut

dlP

Lista de delegações permanentes relacionadas com o deputado, representadas
por estrutura DelegacoesPermanentesOut

dlE

Lista de delegações eventuais relacionadas com o deputado, representadas por
estrutura DelegacoesEventuaisOut

Rel

Lista de iniciativas onde o deputado foi relator, representadas por estrutura
RelatoresOut

eventos

Lista de eventos relacionados com o deputado, representadas por estrutura
ActividadesComissaoOut

deslocações

Lista de deslocações relacionadas com o deputado, representadas por
estrutura ActividadesComissaoOut

cms

Lista de comissões relacionadas com o deputado, representadas por estrutura
ComissoesOut

dadosLegisDeputado

Lista de dados legislativos relacionados com o deputado, representados por
estrutura DadosLegisDeputado

audiências

Lista de audiências relacionadas com o deputado, representadas por estrutura
ActividadesComissaoOut

audicoes

Lista de audições relacionadas com o deputado, representadas por estrutura
ActividadesComissaoOut

parlamentoJovens

Lista de atividades de parlamento dos jovens relacionadas com o deputado,
representadas por estrutura DadosDeputado

vídeos

Vídeo da biografia dos Deputados VideosOut
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gtar

Lista de grupos de trabalho AR relacionados com o deputado, representados
por estrutura GruposTrabalhoAROut

IniciativasOut
Nome

Descrição

iniId

Identificador da Iniciativa

iniNr

Número da Iniciativa

iniTp

Tipo de iniciativa, campo tipo em TipodeIniciativa

iniTpdesc

Descrição do tipo de iniciativa, campo descrição em TipodeIniciativa

iniSelLg

Legislatura da iniciativa

iniSelNr

Sessão legislativa

iniTi

Título da iniciativa

RequerimentosOut
Nome

Descrição

reqId

Identificador do requerimento

reqNr

Número do requerimento

Campo tipo da estrutura TipodeRequerimento
reqTp

reqLg

Legislatura do requerimento
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reqSl

Sessão legislativa

reqAs

Assunto do requerimento

reqDt

Data do requerimento

reqPerTp

Tipo de documento - requerimento/pergunta

SubComissoesGruposTrabalhoOut
Nome

Descrição

scmComLg

Legislatura da subcomissão/grupo de trabalho

ccmDscom

Descrição da subcomissão/grupo de trabalho

scmCd

Código da comissão

scmComCd

Código da subcomissão/grupo de trabalho

cmsCargo

Cargo na comissão

cmsSubCargo

Subcargo na comissão

cmsSituacao

Situação perante a subcomissão/grupo de trabalho
(suplente/efetivo)

IntervencoesOut
Nome

intId

Descrição

Identificador da intervenção
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intTe

Resumo da Intervenção

intSu

Sumário da intervenção

pubDtreu

Data de publicação da reunião da intervenção

pubTp

Tipo de publicação da intervenção, campo tipo em TipodePublicacao

pubSup

Suplemento onde foi publicada a intervenção

pubLg

Legislatura

pubSl

Sessão legislativa

pubNr

Número da publicação da intervenção

tinDs

Tipo de intervenção

pubDar

Número do Diário da Assembleia da República da publicação da
intervenção

ActividadesParlamentaresOut
Nome

Descrição

actId

Identificador da atividade parlamentar

actNr

Número da atividade parlamentar

actTp

Tipo de atividade parlamentar, campo tipo em TipodeAtividade
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actTpdesc

Descrição do tipo de atividade parlamentar, campo descrição em
TipodeAtividade

actSelLg

Legislatura

actSelNr

Sessão legislativa

actDtent

Data de entrada da atividade

actDtdeb

Data do debate da atividade

actAs

Assunto da atividade parlamentar

GruposParlamentaresAmizadeOut
Nome

Descrição

gplId

Identificador do grupo parlamentar da amizade

gplNo

Nome do grupo parlamentar da amizade

cgaDtini

Data de início do grupo parlamentar da amizade

cgaDtfim

Data de fim do grupo parlamentar da amizade

gplSelLg

Legislatura

cgaCrg

Cargo no grupo parlamentar da amizade

DelegacoesPermanentesOut
Nome

Descrição
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depId

Identificador da delegação permanente

depNo

Nome da delegação permanente

depSelLg

Legislatura

depSelNr

Sessão legislativa

cdeCrg

Cargo na delegação permanente

depReunioes

Lista de reuniões da delegação permanente representadas por estrutura
ReunioesDelegacoesPermanentes

ReunioesDelegacoesPermanentes
Nome

Descrição

renLoc

Local da reunião

renDtIni

Data de início da reunião

renDtFim

Data de fim da reunião

renTi

Título da reunião

DelegacoesEventuaisOut
Nome

Descrição

devId

Identificador da delegação eventual

devNo

Nome da delegação eventual
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devLoc

Local da delegação eventual

devDtini

Data de início da delegação eventual

devDtfim

Data de fim da delegação eventual

devTp

Nacional ou Internacional

devSelLg

Legislatura

devSelNr

Sessão legislativa

RelatoresOut
Nome

Descrição

relatoresIniciativas

Lista de iniciativas onde o deputado intervém como relator, representadas por
estrutura RelatoresIniciativasOut

relatoresPeticoes

Lista de petições onde o deputado intervém como relator, representadas por
estrutura RelatoresPeticoesOut

relatoresContasPublicas

Lista de contas públicas onde o deputado intervém como relator,
representadas por estrutura RelatoresContasPublicasOut

relatoresIniEuropeias

Lista de iniciativas europeias onde intervém o deputado como relator,
representadas por RelatoresIniEuropeiasOut

autoresPareceresIncImu

Lista de pareceres efetuados pelo deputado, representados por estrutura
AutoresPareceresIncImuOut

RelatoresIniciativasOut
Nome

Descrição
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accDtrel

Data do relatório

iniTi

Título da iniciativa

iniId

Identificador da iniciativa

iniNr

Número da iniciativa

iniTp

Tipo de iniciativa

iniSelLg

Legislatura

relFase

Fase da iniciativa em que foi elaborado relatório

iniLink

Hiperligação para a iniciativa

RelatoresPeticoesOut
Nome

Descrição

petId

Identificação da petição

petNr

Número da petição

petSelLgPk

Legislatura

petSelNrPk

Sessão legislativa

petAspet

Título da iniciativa

pecDtrelf

Data em que foi efetuado relatório
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RelatoresContasPublicasOut
Nome

Descrição

actSelLg

Legislatura

actAs

Assunto da atividade

actTp

Descrição do tipo de atividade, campo descrição em TipodeAtividade

actTpCod

Código do tipo de atividade, campo tipo em TipodeAtividade

actId

Identificador da atividade

anoCiv

Ano civil

dtNom

Data de nomeação

RelatoresIniEuropeiasOut
Nome

Descrição

ineId

Identificador da iniciativa europeia

ineReferencia

Referência da iniciativa europeia

ineTitulo

Título da iniciativa europeia

ineTipo

Tipo da iniciativa europeia

ineDataRelatorio

Data do relatório da iniciativa europeia
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ineLink

Link da iniciativa europeia

leg

Legislatura

AutoresPareceresIncImuOut
Identificador

Descrição

actSelLg

Legislatura

actAs

Assunto da atividade

actId

Identificador da atividade

actDt

Data da atividade

actTpCod

Código da atividade

actTpDesc

Descrição do tipo de atividade

ActividadesComissaoOut
Nome

Descrição

actId

Identificador da atividade

actAs

Assunto da atividade

actDtdes1

Data de início da deslocação

actDtdes2

Data de fim da deslocação

12

actDtent

Data de entrada da atividade

actLoc

Local da atividade

accDtaud

Data da Audiência

actTp

Tipo de atividade

nomeEntidadeExterna

Nome da entidade externa

actTpDesc

Descrição do tipo de atividade

actNr

Número da atividade (apenas vem preenchido se actTp é AUD ou AUP)

actLg

Legislatura da atividade

cmsNo

Nome da comissão

cmsAb

Abreviatura da comissão

tevTp

Tipo de evento

actSl

Sessão legislativa

ComissoesOut
Nome

Descrição

cmsNo

Nome da comissão

cmsCd

Código da comissão
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cmsLg

Legislatura da comissão

cmsCargo

Cargo na comissão

cmsSituacao

Situação na comissão - suplente/efetivo

cmsSubCargo

Subcargo na comissão

DadosLegisDeputado
Nome

Descrição

nome

Nome do deputado

dpl_lg

Legislatura

dpl_grpar

Grupo parlamentar

DadosDeputado
Nome

Descrição

legislatura

Legislatura

data

Data da reunião

tipoReuniao

Tipo de reunião

Estabelecimento

Estabelecimento de ensino

circuloEleitoral

Círculo eleitoral
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sessao

Tipo de estabelecimento (básico ou secundário)

VideosOut
Nome

Descrição

tipo

Tipo de vídeo

url

Hiperligação para o vídeo

GruposTrabalhoAROut
Nome

Descrição

gtarNo

Nome do grupo de trabalho AR

gtarCd

Código do grupo de trabalho AR

gtarLg

Legislatura

gtarCargo

Cargo no grupo de trabalho AR

gtarSituacao

Situação no grupo de trabalho AR – suplente/efetivo

DadosDeputadoSearch
Nome

Descrição

depCadId

Identificador de Cadastro do Deputado

depCargo

Cargo do Deputado, representado por estrutura DadosCargoDeputado
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depCPDes

Nome do Circulo Parlamentar do Deputado

depCPId

Identificador do Circulo Parlamentar do Deputado

depGP

Grupo Parlamentar do Deputado representado pela estrutura
DadosSituacaoGP

depId

Identificador do Deputado

depNomeCompleto

Nome Completo do Deputado

depNomeParlamentar

Nome Parlamentar do Deputado

depSituacao

Situação do Deputado representado pela estrutura DadosSituacaoDeputado

existeRgi

Indicação se existe Registo de Interesses do Deputado

legDes

Legislatura

videos

Lista de vídeo biografias do deputado representados por estrutura
DadosVideo

DadosSituacaoGP
Nome

Descrição

gpId

Identificador do grupo parlamentar

gpSigla

Sigla do grupo parlamentar

gpDtInicio

Data de início da situação do grupo parlamentar

gpDtFim

Data de fim da situação do grupo parlamentar
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DadosCargoDeputado
Nome

Descrição

carId

Identificador do cargo do deputado

cardes

Descrição do cargo do deputado

carDtInicio

Data de início de funções

carDtFim

Data de fim das funções

DadosSituacaoDeputado
Nome

Descrição

sioDes

Descrição da Situação em que o Deputado está

sioDtFim

Data de Fim da Situação do deputado

sioDtInicio

Data de Inicio da Situação do deputado

DadosVideo
Nome

Descrição

tipo

Tipo de vídeo

url

Hiperligação para o vídeo
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TipodePublicacao
Tipo

Descrição

A

DAR II série A

B

DAR II série B

C

DAR II série C

D

DAR I série

E

DR I série B

G

DAR II série D

H

DAR II série E

I

DAR II série C-RC

K

DAR II série

L

DR II série B

M

DR I série

N

DAR

O

DAR II série C GOP-OE
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P

Suplemento

Q

DAR II S C-OE

R

DR I série A

S

Separata

T

DAR II série C CEI

U

DR II série A

V

DAR II S –OE

TipodeRequerimento
Tipo

Descrição

AC

Administração Central

AL

Administração Local

AR

Assembleia da República

EI

Entidades Independentes

RA

Regiões Autónomas

TipodeAtividade
Tipo

Descrição
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AGP

Atividade do grupo parlamentar de amizade

AUD

Audiência

AUP

Audição

CER

Cerimónias

CGE

Conta Geral do Estado

DEB

Debates Diversos

DES

Deslocação

DPO

Declarações Políticas

DPR

Deslocações do Presidente da República

EGP

Eleição do grupo parlamentar de amizade

EVN

Evento

GOD

Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional

IMU

Imunidade Parlamentar

INI

Discussão de Iniciativas

ITG

Interpelação ao Governo

MOC

Moção
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OEX

Eleições e composições de órgãos

PEC

Programa de Estabilidade e Crescimento/Documento de Estratégia Orçamental

PEG

Perguntas ao Governo

PET

Discussão de Petições

PII

Parecer de Incompatibilidade / Levantamento de Imunidade

POR

Orientação da Política Orçamental

PRC

Relatórios Externos

PRG

Programa do Governo

PUE

Participação de Portugal na União Europeia

REP

Representações e Delegações

RSI

Relatório de Segurança Interna

SES

Cerimónia

VOT

Voto

TipodeIniciativa
Tipo

Descrição

A

Apreciação Parlamentar
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C

Projeto de Revisão Constitucional

D

Projeto de Deliberação

F

Ratificação

G

Projeto de Regimento

I

Inquérito Parlamentar

J

Projeto de Lei

P

Proposta de Lei

R

Projeto de Resolução

S

Proposta de Resolução

U

Iniciativa Popular
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