COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020
10:30 Horas
ORDEM DO DIA
PRESENCIAL - SKYPE
10:30 Horas - 1ª Parte
1. Aprovação da Ata n.º 35
2. Petições
Admissibilidade
Petição 106-XIV-1.ª - Pelo cumprimento imediato das medidas estabelecidas na
revogação da licença do aterro do Zambujal, Sesimbra (532 assinaturas); Relator
cabe ao GP PS
3. Plano de Atividades para 2ª SL
4. Projetos de Resolução
Discussão
a) PJR 437/XIV/1 (PS) - Recomenda ao Governo que condicione a emissão de
licença de exploração das novas centrais de biomassa ao cumprimento de rigorosos
padrões ambientais e de sustentabilidade
PJR 511/XIV/1 (BE) - Utilização sustentável e ecológica da biomassa florestal
residual
PJR 531/XIV/1 (PEV) - Reformulação do modelo e apoios públicos a atribuir às
centrais de biomassa florestal em função da sua sustentabilidade
b) PJR 470/XIV/1 (BE) - Recomenda a avaliação e definição de medidas de proteção
ambiental, segurança pública e ordenamento do território na instalação e gestão de
campos de tiro
PJR 526/XIV/1 (PAN) - Recomenda ao Governo que interdite a utilização de chumbo
nas munições da atividade cinegética e nos campos de tiro
c) PJR 527/XIV|/1 (PAN) - Recomenda ao Governo que apoie as organizações nãogovernamentais de cariz ambiental no âmbito da crise provocada pela pandemia
causada pelo SARS-CoV-2
d) PJR 573/XIV/1 (PAN) - Recomenda ao Governo que atue no sentido da correta
classificação energética e promoção da diminuição da utilização de gases fluorados

nos aparelhos de ar condicionado e a durabilidade dos mesmos
5. Outros assuntos
11:30 Horas - 2ª Parte
Audição conjunta do Diretor Geral da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
Dr. João Correia Bernardo, acompanhado pela Subdiretora Geral da DGEG para a
área dos Recursos Geológicos, Dra. Dra. Cristina Lourenço, e do Presidente da
Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), I.P., Dr. Nuno Lacasta, acompanhado
pela Vogal do Conselho Diretivo, Engª Ana Cristina Carrola, por videoconferência, no
âmbito das Petições 23/XIV-1ª pelo chumbo da proposta do Governo de lançamento
do concurso público para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais
associados e 54/XIV-1ª Pela preservação do ambiente, património e a saúde e
qualidade de vida em Covas do Barroso.

