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Projeto de Resolução n.º 60/XIV/1.ª (PSD) – “Recomenda ao Governo que faça 

cumprir as obrigações do Estado e dos seus organismos, garantindo uma 

circulação segura da população local e de todos os que utilizam a EN-225” 

 

Projeto de Resolução n.º 72/XIV/1.ª (BE) – “Recomenda ao Governo que proceda 

à requalificação urgente da Estrada Nacional 225” 

 

Projeto de Resolução n.º 121/XIV/1.ª (CDS-PP) – “Recomenda ao Governo a 

reabilitação da EN225” 

 

Projeto de Resolução n.º 133/XIV/1.ª (PEV) – “Pela urgente requalificação da 

Estrada Nacional 225” 

 

Projeto de Resolução n.º 236/XIV/1.ª (PCP) – “Recomenda ao Governo a 

requalificação urgente da Estrada Nacional 225” 

 

 

 

RELATÓRIO DE VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 
 
 

1. Os Projetos de Resolução n.º 60/XIV/1.ª, do PSD, n.º 72/XIV/1.ª, do BE, n.º 

121/XIV/1.ª, do CDS-PP, n.º 133/XIV/1.ª, do PEV, e n.º 236/XIV/1.ª, do PCP, deram 

entrada na Assembleia da República nos dias 18 de novembro de 2019, 19 de 

novembro de 2019, 27 de novembro de 2019, 29 de novembro de 2019 e 30 de 

janeiro de 2020, respetivamente, tendo sido discutidos e votados na generalidade 

em Plenário em 28 de fevereiro de 2020.  

 

2. Por determinação de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, os 

mencionados Projetos de Resolução baixaram, para apreciação na especialidade, à 

Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. 



 
 

COMISSÃO DE ECONOMIA, INOVAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

 

 

 

3. Foi apresentada uma proposta de substituição pelos Grupos Parlamentares do PSD, 

do BE, do PCP, do CDS-PP e do PEV. 

 

4. Na reunião de 12 de maio de 2021, na qual se encontravam presentes os Grupos 

Parlamentares do PSD, do PS, do BE, do PCP e do CDS-PP, a Comissão procedeu à 

apreciação e votação na especialidade das referidas iniciativas. 

 

5. O texto final resultante da proposta de substituição foi aprovado por unanimidade. 

 

6. Tendo em consideração os resultados das votações na especialidade, segue em 

anexo o texto final destas iniciativas. 

 

 

Palácio de São Bento, em 12 de maio de 2021 

 

 


