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Audição, por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, da Senhora Ministra da
Cultura sobre a situação dos trabalhadores do OPART - Organismo de Criação
Artística, EPE.

Informações.

Apreciação e votação das atas das reuniões de 11, 18 e 26 de junho de 2019.

Fixação da redação final do texto de substituição dos projetos de lei n.os 165/XIII (1.ª)
(PS), 483/XIII (2.ª) (PSD), 488/XIII (2.ª) (BE) e 492/XIII (2.ª) (PCP) e à proposta de lei
n.º 133/XIII (3.ª) (GOV) - Altera o regime jurídico do associativismo jovem.

Discussão do projeto de resolução n.º 588/XIII (2.ª) (PSD)  - Inclusão da RTP-
Madeira e da RTP-Açores na grelha nacional da Televisão Digital Terrestre (TDT).

Discussão do projeto de resolução n.º 837/XIII (2.ª) (PSD) - Recomenda ao Governo
a realização de ações de proteção, valorização, divulgação e promoção do Caminho (
Central ) Português de Santiago.

Discussão do projeto de resolução n.º 1654|XIII (3.ª) (PSD) - Pela revitalização das
azenhas da Agualva

Discussão do projeto de resolução n.º 2205/XIII (4.ª) (BE) - Recomenda ao Governo
a sustentabilidade do projeto Orquestra Geração.
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Votação na especialidade do projeto de lei n.º 1020/XIII (4.ª) (BE) - Cria a Rede de
Teatros e Cineteatros Portugueses.

Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 620/XIII (4.ª) - Solicitam a
adoção de medidas com vista à defesa do Miradouro da Senhora do Monte:

Deputada Relatora: Maria Augusta Santos (PS)

Votação na especialidade, por analogia do disposto no artigo 150.º do Regimento da
Assembleia da República, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes de
16 de maio de 2018:

 - Projeto de resolução n.º 2134/XIII (4.ª) (BE) - Criação da Rede Nacional dos
Museus da Resistência e instalação do Museu da Resistência e Liberdade no Porto ;

 - Projeto de resolução n.º 2137/XIII (4.ª) (PCP) - Recomenda ao Governo a
deslocalização do Museu Militar do Porto para, no Edifício do Heroísmo, implementar
o "Do Heroísmo à Firmeza -Museu da Resistência Antifascista do Porto"

Fixação da redação final do projeto de resolução n.º 1631/XIII (4.ª) (PSD) -
«Recomenda a implementação e a concretização urgente de uma renovação
tecnológica no Centro Regional da RTP- Madeira»

Fixação da redação final do projeto de resolução n.º 2048/XIII (4.ª) (PSD) - Proteção
das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas»

Discussão do projeto de resolução 2248/XIII (4.ª) [PCP] - Declaração da atribuição de
1% do Orçamento do Estado para a Cultura como meta a atingir no sentido da
democratização cultural

Apreciação e votação do parecer do projeto de lei n.º 915/XIII (3.ª) (Os Verdes) -
Impede o financiamento público aos espetáculos tauromáquicos.

Relator: Deputado Pedro Delgado Alves 

Validação das votações indiciárias da proposta de lei n.º 153/XIII (4.ª) (GOV) - Altera
o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos
espetáculos desportivos e das propostas de alteração realizadas pelo Grupo



16. 

Trabalho Desporto.

Outros assuntos.


