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ASSEMBLEIA DA NEPUBLICA

Cornissao de Economia, Inovaçao, Obras PUblicas e Habitaçao

Excelentissimo Senhor
Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares

of. n.921CEIOPH

Data: 03 de novembro de 2021

N.2 Unico: cqc +10
H

Assunto Envio do relatorio da audição da personalidade indigitada para o cargo de o cargo de
Vogal da Autoridade Nacional da Aviaçäo Civil (ANAC), Dr Ana Vieira da Mata

Nos termos do disposto no artigo 17. da Lei-quadro das entidades reguladoras, aprovada em
anexo a Lei fl.2 67/2013, de 28 de agosto, realizou esta Comissäo de Economia, lnovaçäo, Obras
POblicas e Habitaçäo, na reuniäo ocorrida a 08 de setembro de 2021, a audiçâo da Drfl Ana Vieira
da Mata, personalidade indicada pelo Governo, para o exercIcio do cargo de Vogal da Autoridade
Nacional da Aviaçâo Civil (ANAC).
Em reuniäo ocorrida a 19 de outubro de 2021, esta Comissâo apreciou o relatOrio da audicào
(em anexo a este oficio), tendo o mesmo sido aprovado, corn os votos a favor do PS, PSD e BE,
e a abstençào do PCP, verificando-se as auséncias do CDS-PP, PAN edo PEV, termos em que se
vern dar conhecimento a Vossa Exceléncia, de acordo com o estatuldo no n.2 4 do artigo l7. da
supracitada Lei.

Com os melhores cumprimentos,
iao,

0

(Pedro Coimbra)

Paiácio deS. Bento I Praça da constituiçao de 1976

1249-068 LiSBOA PORTUGAL Email: 6ceiooh@aroarlaniento.ot
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Relator: Deputado
RelatOrio
No âmbito don.

André Pinotes Batista
03

do artigo 17° da Lei-Quadro

(PS)

das Entidades Reguladoras

Audicão da Dra. Ma Vieira da Mata, personalidade indigitada para o cargo de Vogal
da Autoridade Nacional da Aviaçao Civil (ANAC)
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PARTE I

—

CONSIDERANOOS

A Lel-Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada pela Lei fl.2 67/2013, de 28 de agosto, na sua
redação atual, prevé que Os membros dos conseihos das entidades reguladoras sejam
designados por Resoluçào do Conseiho de Ministros, após audiçäo e “parecer fundamentado”
da Comissäo competente da Assembleia da Repüblica, a pedido do Governo.
A 7 de outubro de 2021, através de oficio dirigido a Cornisso de Economia, Inovaçäo, Obras
POblicas e Habitaçäo (CEIOPH), 0 Governo solicitou o agendamento da audicào da personalidade
indigitada para o exercicio do cargo de Vogal do Conseiho de Adrninistraçâo da ANAC
Autoridade Nacional de Aviaçâo Civil, Dr. Ana Cristina Rodrigues Vicira da Mata, fazendo
acompanhar o ofIcio da nota biográfica da personalidade e do parecer da CReSAP, nos termos
legais apticáveis, que iguatmerite Se anexam.

—

Do parecer da CReSAP destaca-se a ernissäo de parecer referindo que cExistern evidências da
presença de cornpeténcias técnicas e cornportamentais que susten tarn a apreciaçäo positive
parc a desempenho do cargo em causam
Relativamente a audiçäo suprarreferida, que teve lugar a 19 de outubro de 2021, em sede da
Cornissäo de Economia, lnovaçäo, Obras Püblicas e Habitacäo, a candidata indigitada participou
através de videoconteréncia. 0 registo video da audiçäo é püblico e está disponIvel no sItio da
Internet do Canal Parlamento em Audicão de Ana Vieira da Mata (parlamento.pt)

o procedimento de audiçäo em sede de Assemblela da RepOblica tern por base contribuir para
o designio de verdadeiras entidades reguladoras independentes, fortes, autOnornas, crediveis e
que contribuam para uma defesa da regulaçäo e dos direitos dos consurnidores, prosseguindo
a defesa do interesse pUblico.
Na audiçào realizada Os Deputados e Grupos Parlamentares intervenientes procuraram aferirda
conformidade da Dr. Ana Cristina Rodrigues Vieira da Mata para o cargo de Vogal do Conseiho
de Administraäo da ANAC através de vários temas abordados.
A candidata indigitada desernpenha atualmente as funçoes de Diretora da Direçâo de Regulaçâo
EconOmica (DRE) na ANAC.
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PARTE II
o

—

OPINIAO DO RELATOR

autor do presente relatOrio exiriie-se de emitir opiniâo.

PARTE III

—

CONCLUSOES

A Comissäo de Economia, Inovaçäo, Obras POblicas e Habitação aprova

0

seguinte parecer:

A Comissdo par/amen tar sin aliza ter existido uma opiniâo profusamente favorOvel relativamente
a competência técnico & comportamental da indigitada, seguindo a apreciação do CReSAP.
A Assembleia da RepOblica, através da Corriissäo de Econornia, lnovação e Obras POblicas,
procedeu a audiçäo da Dr. Ana Cristina Rodrigues Vieira da Mata, indigitada para Vogal do

Conselho de Administraçào da ANAC
os efeitos dos
Lei

fl.2

OS

—

Autoridade Nacional de Aviaço Civil, nos termos e para

3 e 4 do artigo 17. da Lei

fl.9

67/2013, de 28 de agosto, na redaçào dada pela

12/2017, de 2 de maio.

Do presente relatOrio será dada conhecimento ao Governo, através cia Secretaria cia Estado dos
Assuntos Parlamentares, nos termos do n.2 4 do artigo 17. da Lei fl.9 67/2013, de 28 de agosto
na redaçâo dada pela Lei n.2 12/2017, de 2 de maio.

Palácio de S. Bento, S de novembro de 2021

0 Deputado Relator

0 vice-Prepf$ènte da Co

são

/t
(André Pinotes Batista)

(Pedro Coimbra)
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