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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2020/maio/14 - (quinta-feira)

 

 
Debate sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas 
 

15:30 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n.º 440/XIV/1.ª (PSD)

Complemento do Programa de Estabilidade 2020 com a apresentação de um Programa de Emergência

Social e ação diplomática para seu financiamento Europeu

Projeto de Resolução n.º 441/XIV/1.ª (CDS-PP)

Recomenda ao Governo que, no âmbito do Programa Nacional de Reformas, adote um conjunto de

medidas concretas que permitam respostas para todos os Portugueses afetados pela pandemia

Projeto de Resolução n.º 442/XIV/1.ª (PCP)

Pelo direito soberano de Portugal decidir do seu futuro: combater o vírus e o seu aproveitamento,

assegurar o desenvolvimento do País

Projeto de Resolução n.º 443/XIV/1.ª (PAN)

Recomenda ao Governo que, no âmbito do programa nacional de reformas, inclua no plano de

recuperação da crise económica, social e sanitária provocada pela Covid-19 a opção estratégica por um

modelo de recuperação assente no investimento no combate e adaptação às alterações climáticas, na

não-aplicação de medidas de austeridade e em medidas de combate a interesses instalados

Tempos cada

GOV 28 m

PS 28 m

PSD 25 m

BE 12 m

PCP 9 m

CDS-PP 8 m

PAN 7 m

PEV 5 m

CH 1 m

IL 1 m

Ninsc 1 m

Total 125 m
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=114788&ACT_TP=PEC
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44844
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44845
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44846
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44847
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Proposta de Lei n.º 31/XIV/1.ª (GOV) 

Estabelece medidas excecionais e temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística, no âmbito

da pandemia da doença COVID-19

 
 

 
 

Votações regimentais

 

Projeto de Lei n.º 337/XIV/1.ª (PAN)

Altera o Decreto-lei n.º 10-I/2020, de 13 de Março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias

de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico

Projeto de Lei n.º 340/XIV/1.ª (PAN)

Altera o Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de Abril, que estabelece medidas excepcionais e temporárias

relativas à pandemia da doença COVID-19

Projeto de Lei n.º 370/XIV/1.ª (BE)

Proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura em crise pandémica e económica

Projeto de Lei n.º 373/XIV/1.ª (Ninsc)

Estabelece medidas excecionais e temporárias afetas ao sistema cultural português, no âmbito da crise

epidemiológica

Tempos cada

GOV* 3 m

PS 3 m

PSD 3 m

BE* 3 m

PCP 3 m

CDS-PP 3 m

PAN* 3 m

PEV 3 m

CH 1 m

IL 1 m

Ninsc* 1 m

Total 27m

*O autor da iniciativa dispõe de mais 1 minuto.

O autor do agendamento dispõe de mais 2 minutos no encerramento
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44834
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44752
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44757
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44839
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44851
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