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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 48/2016

de 2 de agosto

O Presidente da República decreta, nos termos da alí-
nea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1 -B/2009, 
de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica 
n.º 5/2014, de 29 de agosto, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após 
iniciativa do Chefe do Estado -Maior -General das For-
ças Armadas, o Vice -Almirante Alberto Manuel Silvestre 
Correia para o cargo de Chefe da Missão Militar OTAN 
e União Europeia (MILREP), em Bruxelas, Bélgica, com 
efeitos à data de tomada de posse.

Assinado em 29 de julho de 2016.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 Decreto do Presidente da República n.º 49/2016

de 2 de agosto

O Presidente da República decreta, nos termos da alí-
nea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica n.º 1 -B/2009, 
de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica 
n.º 5/2014, de 29 de agosto, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após 
iniciativa do Chefe do Estado -Maior -General das Forças 
Armadas, o Brigadeiro -General Mário Alberto Vilhena da 
Salvação Barreto para o cargo de Comandante do Joint 
Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC), em Lis-
boa, com efeitos à data de tomada de posse.

Assinado em 29 de julho de 2016.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 155/2016

Recomenda ao Governo a fusão ou articulação das bases 
de dados de identificação de animais de companhia

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que proceda à fusão ou articulação das bases de dados 
existentes para identificação de animais de companhia, o 
Sistema de Identificação e Recuperação Animal (SIRA) e o 
Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos (SICAFE), 
com gestão da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), que possibilite a continuidade do trabalho de 
carregamento de dados e de consulta por parte dos médi-
cos veterinários, em termos a estabelecer por acordo de 
cooperação a firmar entre as partes.

Aprovada em 1 de julho de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 156/2016

Campanha pública de divulgação do complemento
solidário para idosos

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
a realização de uma campanha pública de divulgação do 
complemento solidário para idosos que:

1 — Promova a divulgação do complemento solidário 
para idosos (CSI) em todo o território nacional.

2 — Assegure informação sobre quem pode beneficiar 
da prestação, as regras de acesso, os documentos exigidos 
e os locais onde o requerimento pode ser apresentado.

3 — Garanta que todos os pensionistas da segurança 
social com pensões abaixo do valor de referência do CSI 
e que não sejam ainda beneficiários desta prestação rece-
bem informação sobre a mesma, com todos os elementos 
indicados no ponto anterior.

4 — Inclua, além de informação escrita, por via de car-
tazes e folhetos, outros meios que possam chegar a todos 
os potenciais beneficiários, nomeadamente meios audio-
visuais como a rádio e a televisão pública.

5 — Estabeleça um protocolo de cooperação com a 
Guarda Nacional Republicana, de modo a que a próxima 
operação «Censos Sénior» possa constituir -se também 
como veículo de divulgação do CSI.

Aprovada em 7 de julho de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 157/2016

Recomenda ao Governo a alteração do traçado 
da A32 e da sua ligação à A25

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

1 — Abandone em definitivo o traçado anteriormente 
previsto para o prolongamento da A32, tendo em vista a 
ligação à A25, e promova, no mais curto espaço de tempo, 
a avaliação de um traçado alternativo, articulando com 
as autarquias locais que se encontram representadas na 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, depois 
de ouvidas as populações e as associações locais.

2 — Faça cessar, no imediato, os constrangimentos ao 
uso dos solos impostos pela solução de traçado anterior-
mente prevista para o prolongamento da A32 entre Oliveira 
de Azeméis e a A25 em Albergaria -a -Velha.

Aprovada em 20 de julho de 2016.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 158/2016

Recomenda ao Governo que apoie a produção de cogumelos 
shiitake e que acabe com a exigência de apresentação de ga-
rantias bancárias como condição pré -contratual nos projetos 
aprovados no âmbito dos apoios ao desenvolvimento rural.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

1 — Abandone a exigência, que penaliza os novos pro-
dutores de cogumelos shiitake, de apresentação de garan-


