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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2015/janeiro/14 - (quarta-feira)

 

 
 

Declarações Políticas 
 

 
Projeto de Resolução n.º 1137/XII/4.ª (PPD/PSD) 

Recomenda ao Governo que reforce o investimento em obras de dragagem nos portos nacionais,

nomeadamente no porto da Póvoa de Varzim;

 
 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n.º 1194/XII/4.ª (BE)

Medidas que garantem a segurança nos portos e a proteção da orla costeira;

Projeto de Resolução n.º 1209/XII/4.ª (CDS-PP)

Recomenda ao Governo que apresente um Plano de Prioridades de obras nos portos de pesca de todo

o país;

Projeto de Resolução n.º 1214/XII/4.ª (PCP)

Pelo desassoreamento do porto de pesca da Póvoa de Varzim e a realização de um estudo técnico que

resolva este problema estrutural;

Projeto de Resolução n.º 1216/XII/4.ª (PS)

Recomenda ao Governo um conjunto de medidas em torno da melhoria de condições de segurança na

acessibilidade às barras e aos portos de pesca nacionais. 

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, o PS, o CDS-PP, o PCP e o BE, como autores das iniciativas, dispõem de mais um minuto.

Reunião N.º 37 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38749
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38866
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38929
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38939
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38941
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Projeto de Lei n.º 680/XII/4.ª (PS) 

Consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego

e no trabalho, procedendo à 5.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12

fevereiro.

 

 

 
 

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 PS, como autor da iniciativa, dispõe de mais um minuto.

Reunião N.º 37 - XII Leg. 4.ª Ses.

Esta agenda substitui a anteriormente distribuída
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38765

