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Exma. Senhora Chefe de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, 
 
Junto envio nota relativa à admissão da presente iniciativa legislativa, para efeitos de despacho 
pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 16.º do RAR: 
 
 

Forma da iniciativa Projeto de Lei 

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 497/XIII/2.ª 
Proponente/s: Dezanove Deputados do Grupo Parlamentar do 

BE e Um Deputado do Partido Pessoas- 
Animais- Natureza (PAN) – Deputado único 
representante de um partido 

Assunto: 
Proíbe a realização de novas concessões para 

a exploração de hidrocarbonetos no território 

nacional 

Audição dos órgãos de governo próprio 
das regiões autónomas nos termos do 
artigo 142.º do Regimento, para os 
efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 
229.º da Constituição: 

Parece não se justificar. 

Comissão/ões competente/s em razão 
da matéria: 

Comissão de Ambiente, Ordenamento do 

Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação (11.ª), com eventual conexão à 

Comissão de Economia, Inovação e Obras 

Públicas (6.ª) e a Comissão de Agricultura e 

Mar (7.ª) 

 
A apresentação desta iniciativa cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na 
Constituição e no Regimento da Assembleia da República. 
 

Nota: 

- Foi aprovado em votação final global de 07/04/2017, encontrando-se em fase de projeto de 

decreto, o texto de substituição dos PJL 334-XIII (BE) e 338-XIII (PEV), que “Torna obrigatória a 

avaliação de impacto ambiental nas operações de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos, 

procedendo à terceira alteração ao Decreto – Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que 

estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e 

privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente”, com matéria conexa à 

presente iniciativa. 

- Esta iniciativa procede à revogação do Decreto – Lei 109/94, de 26 de abril (que Estabelece o 

regime jurídico das atividades de prospeção, pesquisa e produção de petróleo). 

 

 

A assessora parlamentar, 

Lurdes Sauane  

(DAPLEN) - 13 de abril de 2017 
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