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Relatório da Audiência n.º 163-COFAP-XII 

 

 

Dia: 4 de junho de 2015                                                                      

 

ENTIDADE: AML - Área Metropolitana de Lisboa  

 

ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 321/XII/4.ª (GOV)     

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Fernando Virgílio Macedo (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

 Isabel Santos (PS). 

 

 

O Vice-Presidente da Comissão, Senhor Deputado Fernando Virgílio Macedo (PSD), 

acolheu os representantes da AML - Área Metropolitana de Lisboa, apresentando os 

Senhores Deputados presentes, após o que deu do modo de condução dos trabalhos 

e do conhecimento que, posteriormente, seria dado a todos os membros da Comissão 

quanto ao teor da audiência. 

A AMP efetuou uma intervenção, baseada na documentação remetida à Comissão, 

detalhando as propostas de alteração apresentadas à Proposta de Lei n.º 321/XII/4.ª 

(GOV), atenta a realidade específica das Áreas Metropolitanas: 

 De alteração da redação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º; 

 De aditamento de um n.º 2 ao artigo 6.º; 

 De alteração da redação do n.º 2 do artigo 7.º; 

 De alteração da redação do n.º 1 do artigo 10.º; 
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 De aditamento de um n.º 4 ao artigo 10.º; 

 De alteração da redação do n.º 5 do artigo 11.º; 

 De aditamento de um n.º 2 e um n.º 3 ao artigo 15.º. 

 

Em sede de debate, os Senhores Deputados tomaram boa nota das sugestões 

específicas apresentadas e da fundamentação apresentada, após o que seriam 

analisadas pelos Grupos Parlamentares. 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão agradeceu os esclarecimentos transmitidos 

pela AML, após o que encerrou a audiência, agradecendo todas as informações 

prestadas. Informou, adicionalmente, que seria elaborado um relatório da audiência, a 

distribuir para conhecimento de todos os membros da Comissão (incluindo os que não 

tinham podido estar presentes, devido aos trabalhos parlamentares), a ser apreciado 

em reunião da mesma. 

 

Diversa informação sobre a audiência, nomeadamente a documentação entregue pela 

Associação e a sua gravação, pode ser consultada na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, 4 de junho de 2015 

 

O Vice-Presidente da Comissão  

Fernando Virgílio Macedo 
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