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Caros colegas, bom dia,

Na sequência do email infra, informa-se que foi hoje fixada em reunião da Comissão, a redação
final do Projeto de Resolução n.º 414/XV/1ª (PS) “Recomenda ao Governo que assegure as 
condições necessárias para a captação pelos Municípios de receitas no quadro da exploração 
económica dos aproveitamentos hidroelétricos neles situados”,  tendo sido aceites as sugestões 
da DAPLEN quanto ao título e ao n.º 1 e rejeitadas as sugeridas quanto ao n.º 2 que deverá, 
assim, conservar integralmente a sua redação inicial.

Mais informamos que a redação foi fixada com o voto favorável do grupo parlamentar (GP) PS, 
GP PSD, GP CH, GP IL e GP PCP, na ausência do GP BE, DURP PAN e DURP L.

Com os melhores cumprimentos.

Joana Coutinho
Assessora Parlamentar

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Divisão de Apoio às Comissões
Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 391 93 33 |+351 21 391 00 00

De: António Almeida Santos 
Enviada: 7 de março de 2023 18:08
Para: Comissão 5ª - COF XV <5COF@ar.parlamento.pt>
Cc: Vasco Cipriano; Maria Marques

Assunto: r-pjr414-XV-2023

Boa tarde, colegas.
Aqui vai a proposta da DAPLEN para a redação final do PJR 414/XV (PS), com algumas sugestões 
a amarelo.
Cumprimentos
António Almeida Santos
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PJR nº 414/XV/1.ª (PS) 

 

RESOLUÇÃO N.º        /2023 
 

Recomenda ao Governo que assegure as condições necessárias à captação, 

pelos municípios, de receitas da exploração económica dos aproveitamentos 

hidroelétricos neles situados 

 

 
 A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da 

Constituição, recomendar ao Governo que: 

 

1 – Assegure, a curto prazo, as condições necessárias à captação de receitas pelos 

municípios, designadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, no quadro 

da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos ali situados, para 

benefício das políticas sociais e económicas da região;  

2 – Aplique a legislação em vigor nesse âmbito e esclareça eventuais dúvidas sobre esta 

matéria. 

 

 

Aprovada em 3 de março de 2023 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

 

 

(Augusto Santos Silva) 
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