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Relatório de Audiência

Dia: 2 de novembro de 2012                                                                          

ENTIDADE: PROESPAÇO – Associação Portuguesa das Indústrias do Espaço

ASSUNTO: Opções do Governo para o futuro da Indústria do Espaço.

Recebida pelos Senhores Deputados:

 Paulo Batista Santos (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

 Carlos Santos Silva (PSD);

 João Galamba (PS);

 Sónia Fertuzinhos (PS);

 João Pinho de Almeida (CDS-PP);

 Vera Rodrigues (CDS-PP);

 Pedro Filipe Soares (BE).

Síntese dos Temas Abordados:

O Senhor Vice-Presidente da Comissão deu as boas-vindas à delegação da 

PROESPAÇO, enquadrando a audiência no âmbito do início dos trabalhos de 

apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei 103/XII/2.ª (GOV) – Aprova o 

Orçamento do Estado para 2013. De seguida, deu conta 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 PROESPAÇO distribuiu documentação quanto à importância do setor em matéria de 

valor acrescentado, do contributo para as exportações e dos riscos associados à 
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quebra de participação, pela indústria, nos programas opcionais (aos quais só podem 

subscrever-se se o Governo o tiver, igualmente, feito).

Em sede de debate, intervieram os Senhores Deputados Pedro Filipe Soares (BE), 

Vera Rodrigues (CDS-PP), Carlos Santos Silva (PSD), Sónia Fertuzinhos (PS) e o 

Senhor Vice-Presidente da Comissão, Deputado Paulo Batista Santos (PSD), os quais 

agradeceram as informações prestadas sobre o setor, tendo a PROESPAÇO efetuado 

uma intervenção final para esclarecimentos adicionais.

O Senhor Vice-Presidente da Comissão encerrou, de seguida, a reunião, agradecendo 

todas as informações e esclarecimentos prestados. 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) e a ser apreciado em reunião da mesma. Diversas 

informações sobre a audiência, nomeadamente a documentação entregue pela 

PROESPAÇO, podem ser encontradas na página internet da Comissão.

Palácio de São Bento, em 2 de novembro de 2012,

O Vice-Presidente,

Paulo Batista Santos


