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RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO 
REGIONAL N.º 25/XI (GOV) “PROGRAMA REGIONAL PARA AS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS (PRAC). 
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

______________________________________________________________________ 

Na sessão plenária de 08 de maio de 2019, e no seguimento de requerimento 

apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi determinado por 

unanimidade remeter de novo à Comissão a Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 25/XI (GOV) – “Programa Regional para as Alterações Climáticas 

(PRAC). 

No dia 8 de maio o Governo Regional fez chegar à Comissão, para efeitos do 

cumprimento do objetivo do requerimento de baixa à Comissão, os documentos 

referidos no artigo 4.º da Proposta que são anexos ao Relatório, fazendo dele 

parte integrante (estes anexos, como são extensos,  devem ser consultados no 

seguinte link: http://www.alra.pt/download/PRAC.zip). 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 31 

de maio de 2019, na delegação de São Miguel da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada, a fim de emitir novo parecer 

relativamente à Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 25/XI (GOV) – 

“Programa Regional para as Alterações Climáticas (PRAC).  

 

Capítulo II 

CONCLUSÕES DA REUNIÃO 

______________________________________________________________________ 

Da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

resultou, por maioria, com os votos a favor do PS e contra do PSD, CDS-PP e BE, 

a não deliberação de quaisquer diligências adicionais no âmbito da Proposta de 
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Decreto Legislativo Regional n.º 25/XI (GOV) – “Programa Regional para as 

Alterações Climáticas” (PRAC).  

Neste ponto, o PS apresentou a seguinte declaração de voto: “O PS opôs-se à 

realização de diligências adicionais pelo facto desta iniciativa já ter sido objeto de 

análise detalhada em sede de comissão e, consequentemente, entender que a 

junção dos documentos em falta, a qual se encontra sanada com a baixa do 

diploma à Comissão, não altera em nada as posições já assumidas. Acresce que 

aquando da primeira análise a questão da falta de tais documentos não foi 

levantada por qualquer partido nem motivo de impedimento para efeitos de 

emissão de parecer.”  

A posição do PS determinou um “voto de protesto” por parte do PSD que 

reafirmou, em virtude da documentação sectorial associada à iniciativa ter sido 

recebida após análise da iniciativa em Comissão e emissão do respetivo relatório, 

a necessidade de se realizarem novas diligências que permitam uma avaliação e 

análise sectorial mais avalizada de um conjunto de informação, cujo volume e 

componente técnica se afiguram de um complexidade considerável.  

 

Capítulo VI 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

______________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer favorável quanto à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD absteve-se quanto à iniciativa com reserva de 

posição para Plenário. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP absteve-se quanto à iniciativa com reserva de 

posição para Plenário. 
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O Grupo Parlamentar do BE absteve-se quanto à iniciativa com reserva de 

posição para Plenário. 

 

Capítulo VII 

CONCLUSÕES E PARECER 

______________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão dos Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e as 

abstenções do PSD, do CDS-PP e do BE, emitir parecer favorável à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 25/XI que aprova o Programa Regional para as 

Alterações Climáticas (PRAC). 

Ponta Delgada, 18 de junho de 2019 

 

A Relatora 

         

Marta Ávila Matos 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente, 

 

Maria da Graça Silva 

 


