
 

 

 

 

 

 

     

Proposta de Lei 25/XV/1ª - Estende o âmbito de aplicação do regime especial de 

expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos 

integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos 

pelo Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

 

A Assembleia da República, através do Exmo. Presidente da Comissão de 

Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, solicitou a 

emissão de parecer escrito sobre Proposta de Lei 25/XV/1ª Estende o âmbito de 

aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões 

administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização 

Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência. 

De acordo com a exposição de motivos, entende o proponente ser necessário 

estender o âmbito de aplicação do regime especial de expropriações previsto para o 

PEES, aos projetos incluídos no PRR, o que irá potenciar a mais ágil e rápida execução 

deste programa, permitindo maior flexibilidade e celeridade ao nível dos procedimentos 

expropriativos e de constituição de servidões administrativas, aplicáveis aos projetos 

inerentes ao PRR. 

Considerando o preceituado no artigo 21.º, n.º 2, al. i) da Lei n.º 68/2019, de 

27/08, alterada pela Lei n.º 2/2020, de 31/03, que aprova o Estatuto do Ministério 

Público,  compete ao Conselho Superior do Ministério Público  emitir parecer em 

matéria de organização judiciária e, em geral, de administração da justiça. 

Considerando os propósitos da proposta normativa que se mostram 

elencados na respetiva exposição de motivos, e consubstanciados nas alterações 

propostas, verifica-se que se trata da extensão do âmbito de aplicação do regime 



 

 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2021, de 23 de fevereiro, aos projetos abrangidos 

pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Entendendo-se que tal abrangência é 

idónea a concretizar os objetivos gizados na exposição de motivos, estando 

coerentemente concretizada nas normas propostas, nada haverá a referir 

relativamente ao respeito pelos preceitos constitucionais e legais. 

* 

Eis o parecer do CSMP. 

 

Lisboa, 13 de outubro de 2022 


