
-t -

iiii,i,iiiIIIII,ii,tnii,
—

ASSEMBLEIA DA EPUBLICA

Comissâo de Defesa Nacional ; JZ

ExcelentIssimo Senhor
Dr. Eduardo Ferro Rodrigues . . -

Presidente da Assembicia da Repüblica

Of. n.2 58/3J CDN//2019 2019-05-08

Para efeitos de votaçào final junta em anexo o texto final, a relatario de apreciaçáo e

votaçâo na especialidade e a proposta de texto de substituicäo apresentada, aprovado par

unanimidade na reunio da Cornissäo de Defesa Nacional de hoje, 8 de maio de 2019, referente

aos Projetos de Resoluçao n2s 824/XllI/2. (PSD) - Plataforma Continental — e 907/XlIl/2fl (PS) -

Recomenda ao Governo que Prornova a valorização da Extensão da Plataforma Continental.

Corn os melhores cumprimentos,

0 Presidente da Comisso,

•
1•

- (Marco Antonio Costa)
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RELATORIO DA DISCUSSAO E voTAçAo NA ESPECIALIDADE

DAS PARTES RESOLUTIVAS

DO PROJETO DE REsOLuçAo N.9

824/XIII/2. (PSD) - PI.ATAFORMA CONTINENTAL

E

DO PROJETO DE RE50LuçAO N.

907/XIII/2.! (PS) - RECOMENDA AO GOVERNO QUE PROMOVA A VALORIZAçAO DA

EXTENSAO DA PLATAFORMA CONTINENTAL.

I. Os Projetos de Resolução nem epigrafe baixaram a Coinissão de Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em 21 de dezembro de 2018,

após aprovaçäo na generalidade, para o efeito do disposto no arigo 150.° do

RAR, aplicável por analogia, nos terrnos de deliberaçao da Conferéncia de

LIderes de 16 de maio de 2018 (cf. anexo a stirnula n.° 66, intitulado

“Funcionamento da Assembleia da Repiiblica), que determinou que, em caso de

projetos de resolução corn proponentes diferentes e objelo semeihante, “porque

0 seti processo é oniisso no RAR, devem estes projetos ser submetidos por

analogia ao procedirnento regirnental dos projetos de let e propostas de lei na

parte aphcável: votaçJo na generalidade, especialidade e final global —

seinpre que houver inais do que lana iniciativa corn a inesmo objeto,

excetuando-se a obrigatoriedade tie elahoraçao das notas técnicas e tie

* pareceres P’’os.

2 Em 2 de maw de 2019 os pioponentes apresentaram uma pioposta de texto

unico configurando a natureza de proposta de substituiçao integral dos Projetos

para discussão e xotaçAo na especialidade

3 Na ieunião de 8 de maw de 2019 na qual se encontravarn representados todos

os Grupos Parlamentares a Comissão procedeu a votação na especialidade dos

Piojetos e da proposta apresentada, para o efeito do disposlo no artigo 1500 do

RAR aplicavel por analogia, nos termos da referida deliberaçAo da Conferéncia

de Lideres de 16 de maio de 2018.
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4. Submetida a votaçäo, a proposta de substituiçAo foi aprovada por

unanimidade.

Segue em anexo o texto final e a proposta de texto de substituiçao apresentado.

Palácio de S. Bento, 8 de maio de 2019

‘-S.

o Presidente da Comissão

(Marco Antonio Costa)
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE RESOLUçAO N.

824/XIII/2. (PSD) - PLATAFORMA CONTINENTAL E

DO PROJETO DE REsoLuçAo N.

9O7/XIIl/2. (PS) - RECOMENDA AO GOVERNO QUE PROMOVA A vALoRIzAçAo DA

EXTENSAO DA PLATAFORMA CONTINENTAL.

RECOMENDA AO GOVERNO QUE PROMOVA A VALORIZAçAO DA EXTENSAO DA

PLATAFORMA CONTINENTAL E 0 REFORO DO PAPEL DAS REGIOES AUTONOMAS

A Assembleia da Repüblica resolve, nos termos da alInea b) do art.2 1562 da

Constituição cia Repüblica Portuguesa, recomendar ao Governo que:

1. Encete todos os esforços para a aprovacão célere da candidatura e do alargamento dos

lirnites maritirnos da Plataforma Continental e continue a promover a valorização dessa

nossa Platafornia Continental nos diferentesforn;

2. Realce o potencial da profundidade atlântica da plataforma continental estendida nurna

gestão partilhada corn as regiöes autónornas dos Açores e da Madeira;

3. Assegure, por antecipacão, a presenca e os meios necessários para o exercIcio da

soberania nacional em toda a plataforma continental estendida.

Paácio de S. Bento, 8 de rnaio de 2019

0 Presidente da Comissao

N
_*- I—

(Marco Antonio Costa)
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TEXTO DE suBsTITuIçAo

APRESENTADO PELOS GRUPOS PARLAMENTARES DO PSD E DO PS AOS PROJETOS DE

RESOLuçA0 N.Q824/XIII/2. (PSD) - PL.ATAFORMA CONTINENTAL

E N. 907/XIII/2A (PS) - RECOMENDA AO GOVERNO QUE PROMOVA A

VALORIZAçAO DA EXTENSAO DA PLATAFORMA CONTINENTAL

Projeto de Resoluçäo

Recornenda ao Governo que Prornova a Valorizaçao da Extensão da Plataforma

Continental e o Reforço do Papel das RegiOes Autónornas

o Mar assume uma importância fundamental para a vida na Terra enquanto

fonte de alirnentos, energia e mirierais, dos quais dependern rnilhoes de

pessoas.

As atividades associadas ao Mar tern evoluldo de forma significativa. Para além

das indüstrias tradicionais como a pesca, destacarn-se, entre outras, a indüstria

eólica offshore; a energia das mares e das ondas; a aquicLIltura offshore; a

mineração no (undo do mar; o turismo de cruzeiros; a vigilância maritirna; e a

biotecnologia marinha.

Para Portugal, o Mar tern assurnido, ao longo da História, urn papel central no

seu desenvolvimento enquanto pals oceânico e maritimo que importa potenciar,

pelo que deverá ser alvo da atenção devida.

A Resoluçao do Conselho de Ministros nY 90/98, criou urna comissão corn o

objetivo de investigar, desenvolver e apresentar urna proposta de delimitação

da Plataforma Continental de Portugal. No desenrolarnento desse processo,

Portugal apresentou uma proposta de extensão da plataforrna continental, que
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perspetiva duplicar o território sob jurisdicao nacional para cerca de 4.000.000

Km2 constituindo-se como urn ativo primordial para o futuro do pals.

0 processo de avaliaçao por parte das Naçoes Unidas sobre a candidatura

portuguesa no ârnbito Extensão da Plataforma Continental teve inicio a 14 de

agosto de 2017. 0 reconhecirnerito por parte da ONU traduzir-se-á, na prática,

num alargamento das nossas fronteiras rnarItirnas corn efeitos positivos para

Portugal e para as suas RegiOes Autónornas.

Neste contexto, importa ter presente que é necessário meihorar o

posicionamento estratégico da Armada Portuguesa e que as RegiOes

Autónornas são espacos estratégicas imprescindIveis e insubstituIveis, neste

processo de alargamento dos nossos limites marItimos.

A localização geocentral dos Açores e da Madeira no Atlântico permitirá uma

meihor vigilância e acompanhamento do nosso futuro espaco rnarltimo, posicão

reconhecida e afirrnada ao longo dos séculos

Assirn, nos termos regimentais e constitucionais aplicAveis, Os Deputados

abaixo-assinados apresentam o seguinte projeto de resolução:

A Assembleia da Repüblica resolve, nos termos da alInea b) do art? 15ff da

Constituiçao da Repüblica Portuguesa, recomendar ao Governo que:

1. Encete todos os esforços para a aprovacão célere da candidatura e do alargamento dos

limites marItirnos da Plataforma Continental e continue a promover a valorizaçao

dessa nossa Plataforma Continental nos diferentesfora;

2. Realce o potencial da profundidade atlântica da plataforma continental estendida

numa gestäo partilhada corn as regiöes autónornas dos Açores e da Madeira;

3. Assegure, por antecipacão, a presenca e os rneios necessários para o exercIcio da -

soberania nacional em toda a plataforrna continental estendida.


