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Comissão de Economia, Inovação, Obras PUblicas e Habitação

RELATORIO DE VOTACAO NA ESPECIALIDADE

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 1255/XJV/2.a (PCP) - “Pela criação da

Administraçao dos Portos do Algarve, integrando todos os portos comerciais, de

pesca e de recreio da regiào algarvia”

PROJECTO DE RESOLUçAO N.° 12m/xIv/2.a (BE) - “Recomenda ao Govemo

a criaçäo da Administraçao dos Portos do Algarve e a requalificaçao e valorizaçao

dos portos de pesca e comerciais existentes na região”

1. Os Projetos de Resolução .°
1255/XIV/2.a, apresentado pelo PCP c o

n.° 1275/x1v/r, apresentado pelo BE, deram entrada na Assembicia da Repóblica

nos dias 6 de marco c 18 de marco, todos do ano 2021, respetivamente.

2. 3. Os Projetos de Resoluçâo supra mencionado foram objeto de discussáo na

Comissäo, em reunilo ocorrida no tIm 23 de novembro de 2021.

3. Os referidos projetos de resoluçâo foram objeto de ‘otação na generalidade em

Plenário no dia 24 de novembro de 2021, tendo sido todos des aprovados.

4. Pot deterininaçâo de S. Ex.a o Presidenre da Assembleia da Repübhca, os mencionados

Projetos tIe Resoluçño babxaram, para apreciacâo in especiabdade, a Comissáo.

5. Na reuniáo de dia 25 de novembro dc 2021, na qual se encontravam presentes os

Grupos Parlamentares do PSD, do PS, do BE, do PCP, do CDS-PP, do PAN e do

PEV, a Comissâo procedeu I apreciação e votação na espectalidade do texto final
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comum apresentado pelos proponentes referente aos Projetos de Reso1uco

identificados nos pontos precedentes.

6. Otexto final conwm foi aprovado, corn os voWs a favor do PSD, do BE, do PCP, do

CDS-PP, do PAN e do PEV e corn a abstençao do PS.

7. Tendo em consideração o resultado da voração do texto final conjunto relanvo aos

Projetos de Resoluçáo que se mencionararn no ponto precedente, segue em anexo o

texto final.

Palácio de Sáo Bento, 25 de novembro de 2021
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