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ASSEMBLEJA DA EPUBLICA

COMISSAO DE ECONOMIA. TNOVAçAO, OBRAS PUBLICAS E HABITAçA0

RELATÔRIO DE VOTACAO NA ESPECIALIDADE

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 957/XIV/v’ (BE) — “Pela requalificaçao do

troço Vale de Santarém — Entroncamento da linha do Norte, incluindo a variante

em Santarem”

PROJETO DE REsoLuçAo N.° 965/XIV/2.a (PSD) — “Construção da variante

ferroviária Santarem — Entroncamento da linha do Norte”

PROJETO DE REsoLuçAo N.° lool/XIV/2.a (PS) — “Recomenda ao Governo a

modernizaçao da Linha do None entre Santarém e Entroncamento e a resoluçào do

problema das Barreiras de Santarém”

1. Os Projetos de Resoluçäo n. 957/XIV/2., apresentado pelo BE, n.2 965/XIV/2.,

apresentado pelo PSD, e n.9 1001/XIV/2, apresentado pelo PS, deram entrada na

Assembleia da Repüblica nos dias 15 de fevereiro, 15 de fevereiro e 22 de

fevereiro, todos do ano 2021, respetivamente.

2. Os referidos projetos de resolução foram discutidos e votados na generalidade em

Plenário no dia 17 de marco de 2021, tendo todos eles sido aprovados.

3. Por determinaçâo de S. Lx. o Presidente da Assembleia da Repüblica, os

mencionados Projetos de ResoIuço baixaram, para apreciaçáo na especialidade, a
Comissäo de Economia, Inovaçäo, Obras Püblicas e Habitaçäo (de ora em diante

designada por “Comissão”).
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4. Na reunião de dia 30 de marco de 2021, na qual se encontravarn presentes Os

Grupos Parlarnentares do PS, do PSD e do BE, a Cornissão procedeu a apreciaçäo e

votação na especialidade das referidas iniciativas.

5. 0 resultado das votaçöes dos mencionados Projetos de Resolução foi a seguinte:

5.1. PROJETO DE REsoluçAo N.2 957/XIV/2A (BE)

Os pontos 1 e 3 do Projeto de Resolução forarn aprovados por unanirnidade.

o ponto 2 desta iniciativa foi aprovado corn os votos a favor do PSD e do BE, e corn

a abstenção do PS.

5.2. PROJETO DE REsoLuçAo N. 965/XIV/ZA (PSD)

o texto final desta iniciativa foi aprovado por unanimidade.

5.3. PROJETO DE REsoluçAo N. 1OO1/XlV/2. (PS)

o texto final desta iniciativa fol aprovado por unanimidade.

6. Tendo em consideração os resultados das votaçôes na especialidade dos Projetos

de resolução que se rnencionararn no ponto precedente, segue em anexo o texto

final destas iniciativas.

Palácio de São Bento, ern 30 de rnarço de 2021
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(Pedro Coimbra)


