COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 04 de maio de 2021

11:00 Horas

ORDEM DO DIA

(Presencial e Skype)
1.ª Parte
11H00 - Audição conjunta (skype) sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE), a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, com as seguintes
entidades:
- Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente – APA
- Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos – CAGER
12H00 - Audição (skype) sobre a poluição do rio Nabão, a requerimento do Grupo
Parlamentar do PS, com Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Confirmadas
2.ª Parte
14H00 - Audição (Presencial) do Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, sobre
cumprimento de metas de resíduos, a requerimento do Grupo Parlamentar PSD
15H00 - Audição (Presencial) do Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, sobre
asfaltamento da Fonte da Telha, a requerimento potestativo do Grupo Parlamentar do PCP
16H00 - Audição (Presencial) do Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, sobre
a poluição no estuário do Sado, a requerimento dos Grupo Parlamentar PAN e BE
Confirmadas

3.ª Parte
1. Aprovação das Atas n.º 74 e 75
2. Iniciativas Legislativas
Parecer
Projeto de Lei n.º 673XIV/2.ª (PCP) - Regime extraordinário de regulamentação do sector
do gás de petróleo liquefeito de uso doméstico – Relator Deputado Nuno Fazenda (PS)
3. Projetos de Resolução
Baixas
Projeto de Resolução 1225/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a adoção de um plano
de dragagem para a região do Algarve
Discussão
a) PJR 909/XIV/2 (BE) - Recomenda ao Governo a implementação urgente de medidas para
a despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do rio Nabão
PJR 918/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo que assegure a despoluição do rio Nabão
PJR 981/XIV/2 (PEV) - Pela Defesa e Proteção do Rio Nabão
PJR 1142/XIV/2 (PCP) - Contra a poluição do Rio Nabão
PJR 1186/XIV/2 (CDS/PP) - Recomenda ao Governo que tome todas as medidas urgentes e
necessárias com vista à resolução da poluição no rio Nabão
b) PJR 1118/XIV/2 (PSD) - Recomenda a reativação da campanha de sensibilização
ambiental “O clima é connosco”
c) PJR 1125/XIV/2 (PEV) - Medidas para a preservação dos habitats e salvaguarda das
espécies endémicas ameaçadas
d) PJR 1163/XIV/2 (PEV) - Implementação de medidas para a monitorização, despoluição e
valorização do rio Dão e seus afluentes
Redação final
Redação final do texto final seguintes projetos de resolução:
●

●

●

●

Projeto de Resolução n.º 889/XIV/2.ª (NinscCR)– Recomenda ao Governo a
adoção de medidas de combate à pobreza energética;
Projeto de Resolução n.º 1012/XIV/2.ª (BE) – Pela concretização de um programa
para o combate à pobreza energética;
Projeto de Resolução n.º 1084/XIV/2.ª (PEV) – Recomenda ao Governo medidas
de combate à pobreza energética; e
Projeto de Resolução n.º 1097/XIV/2.ª (NinscJKM)– Recomenda ao Governo o
Reforço Financeiro e Técnico do Programa “Edifícios mais Sustentáveis” e a
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Atribuição de "Créditos Energéticos" às Famílias mais Vulneráveis como forma de
combate à Pobreza Energética.
4. Discussão e votação do Requerimento apresentado pelo GP BE para audição do
Inspetor Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, do
Presidente do Conselho Diretivo da APA, do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, do
Presidente da CCDR-N, do Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro e do
Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, a propósito das operações urbanísticas
ilegais na albufeira da Caniçada.
5. Discussão e votação do Requerimento apresentado pelo GP PSD para audição sobre os
impactos ambientais e sociais da expansão das centrais solares fotovoltaicas
6. Outros assuntos
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