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Informação 

 

Projetos de Resolução n.º 1382/XIV/2.ª PSD –   

Recomenda ao Governo que desenvolva os 

estudos e procedimentos necessários à 

formalização de proposta de criação de nova NUT 

II abrangendo as NUT III da Lezíria do Tejo, Médio 

Tejo e Oeste, para apresentação à Comissão 

Europeia no início de 2022, no quadro do 

Regulamento (CE) n.º 1059/2003 e 1423/XIV/2ª 

PS – Recomenda ao Governo que equacione a 

criação de uma NUT II que abranja as atuais NUT 

III de Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Discussão ocorrida nos 
termos do artigo 128.º n.º 
1 do RAR, em reunião da 
Comissão de 20 de julho 
de 2021 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120991
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121048
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121048
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1.  Oito Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

tomaram a iniciativa de apresentar o Projeto de Resolução n.º 1382/XIV/2.ª PSD 

(PJR), ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição da República 

Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República 

(RAR). 

 

2. Vinte e oito Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PSD) 

tomaram a iniciativa de apresentar o PJR n.º 1423/XIV/2ª PS, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

3. O PJR n.º 1382/XIV/2.ª (PSD), deu entrada na Assembleia da República a 2 de 

julho de 2021, tendo sido admitido e baixado à Comissão de Administração Pública, 

Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local no dia 5 de julho de 2021. 

 

4. O PJR n.º 1423/XIV/2ª (PS), deu entrada na Assembleia da República a 16 de 

julho de 2021, tendo sido admitido e baixado à Comissão de Administração Pública, 

Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local no dia 19 de maio de 

2021.  

 

5. A discussão em Comissão ocorreu nos seguintes termos: 

 

A Senhora Deputada Isaura Morais (PSD) apresentou o PJR 1382/XIV/2ª (PSD), 

congratulou o trabalho prévio desenvolvido relativamente ao objeto da referida iniciativa 

e sublinhou que a mesma transmite o consenso alargado existente nos vários 
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concelhos, para além de cumprir os requisitos europeus, no respeitante a residentes, 

referindo ainda que foi assinado no passado mês de junho um memorando de 

entendimento com vista à criação de uma NUT II.  

 

O Senhor Deputado António Gameiro (PS) apresentou o PJR 1423/XIV/2ª (PS), referiu 

que há vários anos que esta medida tem vindo a ser reivindicada pelos autarcas. 

Mencionou que se trata de uma área territorial com importância económica para o país, 

o que justifica a criação de uma NUT II. Sublinhou que as autarquias já acertaram entre 

si e por unanimidade, uma estratégia para o efeito e que quer o PS quer o PSD 

recomendam ao Governo a criação desta NUT II, esperando que esta região possa ser 

autonomizada da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDR LVT). 

 

A Senhora Deputada Fabíola Cardoso (BE) informou que o GP BE votaria 

favoravelmente os dois Projetos de Resolução apresentados, referiu a existência de um 

alargado consenso entre os autarcas e que é necessário resolver a fragmentação das 

regiões envolvidas. Não obstante mencionou que a verdadeira solução passará pela 

operacionalização da regionalização. 

 

A Senhora Deputada Paula Santos o PCP referiu que o GP PCP também 

acompanharia os Projetos de Resolução apresentados. Mencionou que as NUT 

existentes em Portugal refletem várias injustiças relativamente a vários municípios, uma 

vez que não permite o acesso eficiente a fundos comunitários.  

 

6. Os Projetos de Resolução n.º 1382/XIV/2.ª (PSD) e 1423/XIV/2ª (PS), foram 

objeto de discussão conjunta na Comissão de Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e Poder Local, na reunião de 20 de julho de 2021. 

 

A discussão foi gravada, constituindo a gravação áudio (a partir dos 39 minutos e 15 

segundos) parte integrante da presente informação, o que dispensa o seu 

desenvolvimento nesta sede. 

 

http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_20210720_VC.mp3


 
 

Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, 
Descentralização e Poder Local 

 
 
 

Assembleia da República, 8 de junho de 2021 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(FERNANDO RUAS) 

 

 


