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AGENDA DA REUNIÃO PLENÁRIA DE - 2020/outubro/01 - (quinta-feira)

 

 
Projeto de Lei n.º 473/XIV/1.ª (PS) 

Aprova a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital

 
 

 

15:00 Horas

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n.º 498/XIV/1.ª (PAN)

Aprova a Carta dos Direitos Digitais e um conjunto de medidas complementares que asseguram o

reforço das garantias dos cidadãos no domínio digital

Tempos cada

GOV 18 m

PS* ** 18 m

PSD 16 m

BE 11 m

PCP 8 m

CDS-PP 7 m

PAN* 6 m

PEV 5 m

CH 1 m

IL 1 m

Total 91 m

Notas:

*Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais um minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].

Reunião N.º 8 - XIV Leg. 2.ª Ses.

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45116
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45218
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Projeto de Resolução n.º 532/XIV/1.ª (PSD) 

Recomenda ao Governo um conjunto de medidas com vista a identificar e solucionar o problema dos

lares que se encontrem em situação irregular ou ilegal.

 
 

 

 

Tempos cada

GOV 5 m

PS 5 m

PSD* ** 5 m

BE 4 m

PCP 4 m

CDS-PP 3 m

PAN 3 m

PEV 3 m

CH 1 m

IL 1 m

Total 34 m

Notas:

*Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais um minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].

Reunião N.º 8 - XIV Leg. 2.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45037


3- Projeto de Lei n.º 484/XIV/1.ª (BE) 

Cria um teto máximo para o valor das propinas de 2º, 3º ciclos de estudos e pós graduações no ensino

superior público

 
 

 

 

 

 

Projeto de Lei n.º 492/XIV/1.ª (PCP)

Eliminação das propinas no Ensino Superior Público

Projeto de Lei n.º 497/XIV/1.ª (PAN)

Limita a alteração do valor das propinas dos cursos técnico superior profissional, 2º, 3º ciclos de estudos

no Ensino Superior Público

Tempos cada

GOV 5 m

PS 5 m

PSD 5 m

BE* ** 4 m

PCP* 4 m

CDS-PP 3 m

PAN* 3 m

PEV 3 m

CH 1 m

IL 1 m

Total 34 m

Notas:

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais um minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].

Reunião N.º 8 - XIV Leg. 2.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45184
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45210
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45217


4- Projeto de Lei n.º 18/XIV/1.ª (PCP) 

Melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes do subsídio de desemprego e subsídio

social de desemprego

 
 

 

Projeto de Lei n.º 491/XIV/1.ª (PAN)

Aumenta as garantias dos beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes

à formação profissional, alterando o Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro

Projeto de Lei n.º 495/XIV/1.ª (BE)

Alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do

subsídio social de desemprego (17.ª alteração do Regime Jurídico de Proteção no Desemprego)

Tempos cada

GOV 5 m

PS 5 m

PSD 5 m

BE* 4 m

PCP* ** 4 m

CDS-PP 3 m

PAN* 3 m

PEV 3 m

CH 1 m

IL 1 m

Total 34 m

Notas:

* Os autores dos projetos e das propostas de lei dispõem de mais um minuto cada [artigo 145.º, n.º 2,

alínea d)].

** O autor do agendamento dispõe de um período adicional de 2 minutos para o encerramento [artigo

145.º, n.º 2, alínea e)].

Reunião N.º 8 - XIV Leg. 2.ª Ses.
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http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43966
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45209
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45214

