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DATA

Assunto: Pergunta n.º 273/XIV/3.ª, de 18 de novembro de 2021, PSD 
Consulta pública de novo Decreto Lei sobre a organização e funcionamento do Sistema 
Elétrico Nacional

Em resposta à Pergunta n.º 273/XIV/3.ª, de 18 de novembro de 2021, formulada pelos Senhores Deputados 
Luís Leite Ramos, Bruno Coimbra, Hugo Martins de Carvalho, Hugo Patrício Oliveira, Paulo Leitão, João 
Moura, Nuno Miguel Carvalho, Rui Cristina, António Maló de Carvalho, António Lima Costa, Emídio 
Guerreiro, João Gomes Marques, José Silvano e Pedro Pinto do Grupo Parlamentar Social-Democrata (PSD) 
encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de transmitir o seguinte: 

1. Importa, em primeiro lugar, esclarecer que não existe qualquer obrigação de realização de consulta 
pública a diplomas legislativos. Não existe, igualmente, nos termos do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de 
outubro, qualquer prazo mínimo para a duração de uma consulta pública.

Ademais, importa esclarecer que, o projeto em apreço foi objeto de consultas diretas às entidades cuja 
consulta é legalmente exigível bem como às entidades concessionárias.

Assim, tendo em conta as consultas diretas realizadas, considera-se os referidos 14 dias como um prazo 
razoável e adequado para a análise do projeto e realização de eventuais contributos, como veio a suceder.

2. Findo o período de consulta pública, os contributos recebidos foram ponderados e/ou incorporados no 
projeto de diploma, tendo posteriormente seguido o curso normal do processo legislativo.

O diploma em apreço foi objeto de promulgação por Sua Ex.ª o Senhor Presidente da República, 
aguardando-se agora a sua publicação em Diário da República.

3. Não, o diploma em apreço encontrava-se em elaboração há largos meses, tendo seguido o curso normal 
do processo legislativo.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Fernando Carvalho

CG/MRS

mailto:gabinete.maac@maac.gov.pt
http://www.portugal.gov.pt/
mailto:requerimentos.seap@pm.gov.pt

		FERNANDO JOSÉ RODRIGUES FILIPE DE CARVALHO
	2022-01-10T10:50:19+0000
	Portugal
	fernandoj.carvalho@maac.gov.pt




