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ASSEMBLElA DA ~EPÚBLICA

Comissão de Defesa Nacional

Exmo. Senhor
Coronel TPAA Manuel Martins
Pereira Cabral
Presidente da Associação dos
Oficiais das Forças Armadas (AOFA)
Rua Infanta D. Isabel n.? 27-C,
2780-0640EIRAS

Assunto: Solicitação de contributo sobre a Resolução da Assembleia da República n.?
87/2014 - Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade

No âmbito da implementação, pela Comissão de Defesa Nacional, da Resolução da

AR n.? 87/2014, que visa aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover

a natalidade, que se anexa, deliberou esta Comissão parlamentar solicitar a V. Ex.a

que se digne remeter o contributo que entenda poder refletir as principais

preocupações da Associação a que V. Exa. preside a respeito da matéria em apreço.

De acordo com o calendário aprovado pelo plenário desta Assembleia, o Senhor

Deputado Relator nomeado pela CDN a propósito desta iniciativa, André Pardal (PSD),

apresentará o respetivo Relatório durante a primeira quinzena de janeiro de 2015.

Assim sendo, solicita-se que o contributo de V. Exas seja enviado à CDN até ao

próximo dia 9 de janeiro, de forma a ser incorporado no Relatório que venha a ser

adotado por esta Comissão Parlamentar.

Com os melhores cumprimentos,
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Assunto: Resolução da Assembleia da República n." 87/2014, de 29 de outubro

Foi aprovada a Resolução da Assembleia da República n." 87/2014, de 29 de outubro, que

recomenda às comissões parlamentares permanentes, no prazo de 90 dias, a apresentação de

relatórios que integrem orientações estratégicas, bem como, uma definição de medidas setoriais

concretas, promovendo, se possível, um quadro de compromisso que envolva as forças políticas

representadas no Parlamento, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da

natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias.

Visando dar cumprimento à referida Resolução, os Grupos Parlamentares do PSD e do

CDS/PP propõem:

1 ~ que seja nomeado um/a relator/a, responsável pela elaboração do relatório

desta Comissão;

2 - que dado o prazo estipulado na Resolução seja observada a seguinte

metodologia e calendarização de trabalho:

Na semana de 9 a 12 de dezembro de 2014

• Prazo limite para entrega de propostas sobre entidades a OUVIr,visitas a

realizar ou outras diligências.

Na semana de 15·a 19 de dezembro de 2014

• Realização das audiências e/ou outras diligências.

Na semana de 5 a 9 de janeiro de 2015

• Elaboração e entrega das propostas de relatórios por parte de cada um dos

Relatores.

Na semana de 12 a 16 de janeiro de 2015

• Prazo limite para entrega de contributos pelos Grupos Parlamentares.

Na semana de 19 a 23 de janeiro de 2015

• Apresentação e discussão do Relatório em Comissão.

Os Deputados


