COMISSÃO DE ECONOMIA, INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 29 DE MAIO DE 2019
09:30 Horas
ORDEM DO DIA

09:30 Horas - 1. Apreciação e votação da ata n.º 254/XIII/4.ª, relativa à reunião de 14 de maio de
2019
2. Discussão em Comissão do Projeto de Resolução n.º 1844/XIII/4.ª (BE) "Recomenda o fim da concessão à Fertagus da exploração do serviço ferroviário no
Eixo Norte-Sul e sua integração no serviço de transportes suburbanos da CP"
3. Apreciação da informação sobre a discussão em Comissão dos Projetos de
Resolução n.os 1418/XIII/3.ª (PSD) - "Recomenda ao Governo que promova a
alteração da Portaria n.º 236/2013, de 24 de julho, que aprova o Regulamento da
medida ¿Comércio Investe", 1419/XIII/3.ª (PSD) - "Recomenda ao Governo que
adote medidas que permitam a criação de centros de elevada competência científica
e tecnológica para os Institutos Politécnicos do Interior do país" e 1420/XIII/3.ª (PSD)
- "Apoio à modernização das empresas comerciais, designadamente do comércio
tradicional, em localidades onde estão a ser criados novos projetos de grandes
superfícies comerciais ou realizadas ampliações nas já existentes"
4. Apreciação da informação sobre a discussão em Comissão dos Projetos de
Resolução n.os 1810/XIII/4.ª (PSD) - "Regulamento de Sinalização do Trânsito" e
1811/XIII/4ª - "Recomenda ao Governo a difusão e promoção das vantagens de
adoptar a ISO 39001 - Sistema de Gestão de Segurança do Trânsito Rodoviário"
5. Petição n.º 612/XIII/4.ª - Contra o fim da atual linha amarela do Metro de Lisboa
(4366 subscritores)
- Apreciação e votação do complemento da nota de admissibilidade
- Nomeação de relator (cabe ao PSD)
6. Fixação da redação final relativa ao Projeto de Resolução n.º 2123/XIII/4.ª (PCP) Pela viabilidade da empresa, salvaguarda de todos os postos de trabalho e o
cumprimento dos direitos dos trabalhadores da DURA Automotive Portuguesa, Lda.
(Guarda)
7. Outros assuntos
10:00 Horas - Audição do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República

