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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2014/outubro/22 - (quarta-feira)

 

 

 

 

 

 

 
 

Projeto de Resolução n.º 1107/XII/3.ª (PPD/PSD e CDS-PP ) 

Reformule o sistema de incentivos que existem aos OCS locais e regionais garantindo uma distribuição

mais equitativa e também mais adequada à nova realidade tecnológica e económica da comunicação

social, nomeadamente, através da criação de novos canais de apoio à profissionalização e qualificação

dos órgãos deste setor.

 

 

 

 

 
 

 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Tempos cada

GOV e PPD/PSD* 3 m

PS 3 m

CDS-PP* 3 m

PCP 3 m

BE 3 m

PEV 3 m

*O PPD/PSD e o CDS-PP, como autores da iniciativa, dispõem de mais um minuto.

Reunião N.º 16 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38653
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Projeto de Resolução n.º 1128/XII/4.ª (BE) 

Recusa a privatização da TAP.

 

 

 
 

 

 
 

Projeto de Lei n.º 658/XII/4.ª (PCP) 

Recusa a privatização da Empresa Geral de Fomento, S.A. (EGF) e revoga o Decreto-Lei n.º 45/2014,

de 20 de março;

 
 

Tempos cada

GOV e PPD/PSD 3 m

PS 3 m

CDS-PP 3 m

PCP 3 m

BE* 3 m

PEV 3 m

*O BE, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto.

Projeto de Lei n.º 679/XII/4.ª (BE)

Contra a privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF) (revoga o Decreto-Lei nº 45/2014, de 20 de

março).

Tempos cada

GOV e PPD/PSD 3 m

PS 3 m

CDS-PP 3 m

PCP* 3 m

BE* 3 m

PEV 3 m

*O PCP e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Reunião N.º 16 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38736
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38672
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38756
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Petição n.º 330/XII/3.ª 

Da iniciativa para uma Auditoria Cidadã à Dívida - Pobreza não paga a dívida / Pela renegociação já; 

 
 

 
 

Petição n.º 369/XII/3.ª 

Da iniciativa  de Teresa Gonçalves e outros - Contra o encerramento da 44ª esquadra da PSP (Lumiar,

Lisboa) e pelo reforço de policiamento de proximidade a pé;

 
 

 
 

Petição n.º 377/XII/3.ª 

Da iniciativa de Alfredo José de Sousa e outros - Preparar a reestruturação da dívida para crescer

sustentadamente;

 
 

Projeto de Resolução n.º 1141/XII/4.ª (BE)

Por uma auditoria à dívida que corte com a dívida ilegítima e envolva os cidadãos.

Tempos:

Três minutos a cada Grupo Parlamentar e ao Governo.

Projeto de Resolução n.º 1138/XII/4.ª (PEV)

Recomenda ao Governo o não encerramento da 44ª Esquadra da PSP, no Lumiar, em Lisboa;

Projeto de Resolução n.º 1144/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao governo a implementação do plano de reorganização do dispositivo da PSP na cidade

de lisboa, acautelando as consequências do encerramento da 44.ª esquadra.

Tempos:

Dois minutos a cada Grupo Parlamentar e ao Governo.

Projeto de Resolução n.º 1003/XII/3.ª (BE)

Pela reestruturação da dívida para crescer sustentadamente;

Reunião N.º 16 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12455
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38755
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12494
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38750
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38758
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12502
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38346


 

 
Projeto de Resolução n.º 1142/XII/4.ª (PCP)

Propõe a renegociação da dívida pública e políticas de defesa e reforço da produção e do investimento

que assegurem o crescimento da economia e combatam o desemprego;

Projeto de Resolução n.º 1143/XII/4.ª (PS)

Desencadear um processo parlamentar de audição pública para avaliação do impacto da dívida pública

e das soluções para o problema do endividamento.

Tempos:

Três minutos a cada Grupo Parlamentar e ao Governo
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Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38754
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38757

