
1.ª parte

Audição da Autoridade da Concorrência:

- para apresentação do Plano de Atividades para 2019, nos termos do n.º 1 do
artigo 49.º da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes;
- sobre a cartelização nas obras públicas (requerimento do PSD)
- sobre a acusação a seis grandes grupos de distribuição alimentar de práticas
equivalentes a cartel com três fornecedores de bebidas (requerimento do PCP)

2.ª parte

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Apreciação e votação das atas n.º 266/XIII/4.ª e 267/XIII/4.ª, relativas às reuniões de
26 e 27 de junho de 2019

Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para realização de
audições no âmbito do subsídio social de mobilidade

Discussão em Comissão dos Projetos de Resolução n.os 2133/XIII (BE) -
"Recomenda a suspensão do concurso limitado por prévia qualificação para as obras
de prolongamento do quebra-mar exterior e respetivas acessibilidades marítimas no
Porto de Leixões" e 2228/XIII/4.ª (PAN) - "Recomenda ao Governo que suspenda o
procedimento concursal relativo ao prolongamento do quebra-mar exterior e das
acessibilidades marítimas do Porto de Leixões"

Apreciação e votação do Relatório Final da Petição n.º 425/XIII/3.ª - Solicitam a
eliminação do pórtico de Neiva, pórtico 4 da A28
- Relator: Deputado Fernando Jesus (PS)

Votação indiciária do Projeto de Resolução n.º 1939/XIII/4.ª (PS) - Programa Nacional
de Investimentos 2030

REUNIÃO DO DIA 03 DE JULHO DE 2019

ORDEM DO DIA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

10:00 Horas

Ordinária



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Votação do relatório final do Grupo de Trabalho - Programa Nacional de
Investimentos 2030

Apreciação e votação do parecer sobre a audição Audição do Dr. Miguel José Pinto
Tavares Moura e Silva, personalidade indigitada para Vogal do Conselho de
Administração da Autoridade da Concorrência, nos termos do disposto no artigo 17.º
da Lei-quadro das Entidades Reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de
28 de agosto
- Relator: Deputado Pedro Mota Soares (CDS-PP)

Apreciação das informações sobre a discussão em Comissão dos Projetos de
Resolução n.os:
- 1966/XIII (BE) - "Reforçar e fiscalizar condições de circulação de bicicleta em vias
de coexistência"
- 1947/XIII (BE) - "Extinção da concessão da atividade turística da Serra da Estrela
por incumprimento"
- 1963/XIII (PCP) - "Investimento, infraestruturas, produção nacional - opções por
um Portugal com futuro"
- 426/XIII (PCP) - "Recomenda ao Governo a valorização do aeroporto de Beja
enquanto instrumento para o desenvolvimento da região"
- 2063/XIII (PCP) - "Potenciar a redução tarifária para uma aposta estratégica na
promoção dos transportes públicos", 1943/XIII (PCP) - "Pela articulação tarifária e
promoção da redução de preços dos transportes nas ligações entre áreas
metropolitanas e comunidades intermunicipais limítrofes" e 2126/XIII/4.ª (PEV) - "Pro
uma efetiva promoção dos transportes coletivos"
- 2006/XIII (CDS-PP) - "Recomenda ao Governo a reabilitação da EN225" e
1987/XIII (PCP) - "Recomenda ao Governo que proceda à requalificação urgente da
EN 225"

Fixação da redação final relativa ao Projeto de Lei n.º 1093/XIII/4.ª (PAN) - "Altera a
Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, incluindo no elenco de serviços públicos essenciais o
serviço de transporte de passageiros"

Outros assuntos


