
 
Declaração de Voto relativa aos votos dos Projetos de Resolução n.º 

129/XIV/1ª (PEV) – Pelo fim da pesquisa e exploração de hidrocarbonetos 
na área denominada «Batalha e Pombal», n.º 221/XIV/1ª (BE) – Pelo 

cancelamento dos contratos de prospeção e produção de 
hidrocarbonetos e n.º 530/XIV/1ª (PCP) – Pela suspensão da prospeção de 

hidrocarbonetos – Batalha e Pombal 
 
A defesa dos recursos naturais e dos interesses e da qualidade de vida das 
populações que deles dependem sempre foi, é, e continuará a ser, uma 
prioridade dos Deputados do PSD.  
 
Os contratos de pesquisa e prospeção de hidrocarbonetos asseguram na sua 
redação todas as questões técnicas e de idoneidade e cumprem todos os 
requisitos técnicos, económicos e financeiros exigidos no Decreto-Lei n.º 109/94 
e não dão qualquer licença para produzir, nem explorar – apenas para pesquisar 
hidrocarbonetos.  
 
Acresce que, conforme previsto na Lei, qualquer intervenção além da pesquisa 
e prospeção ou licença de exploração futura requererão sempre uma Avaliação 
de Impacto Ambiental e, por isso mesmo, a auscultação das populações e 
autoridades locais em processo de consulta pública.  
 
Por outro lado, é importante avaliar as consequências que o cancelamento 
destes contratos poderá representar para o Estado e para os contribuintes, ao 
nível de encargos e compensações ao promotor. É certo que os desafios 
ambientais são uma prioridade e o PSD considera ainda que esta pode ser a 
oportunidade para rever a Lei , integrando uma maior exigência ao nível dos 
critérios ambientais de forma a garantir uma ainda maior proteção dos recursos 
naturais nacionais.  
 
Por isso os Deputados do GP PSD, eleitos pelo distrito de Leiria, consideram 
que os Projetos de Resolução enunciados supra não podiam acolher o seu voto 
favorável. 
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