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1. Aprovação das Atas n.º 104 e 105
 
2. Iniciativas legislativas:
 
Redação Final
 
Decreto relativo às:
 
AP 48XIV/1 (BE) - Decreto-Lei nº 30/2021, de 7 de maio, que “Procede à regulamentação
da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais”, AP 49/XIV/1
(PCP, PEV) - Decreto-Lei n.º 30/2021, de 7 de maio que procede à regulamentação da Lei
n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais, AP 50/XIV/1 (PSD) - 
Decreto-Lei nº 30/2021, de 7 de maio, que “Procede à regulamentação da lei n.º 54/2015, de
22 de junho, no que respeita aos depósitos minerais”
 
3. Projetos de Resolução
 
Redação Final
 
Texto da Resolução relativa aos:
 
- PJR 754/XIV/2 (NinscJKM) - Classificação da Serra de Carnaxide como Paisagem
Protegida; PJR 772/XIV/2 (BE) - Recomenda ao Governo a classificação da Serra de
Carnaxide como «Paisagem Protegida»; PJR 782/XIV/2 (PEV) - Visa a classificação da
serra de Carnaxide como paisagem protegida; PJR 802/XIV/2 (PAN) - Recomenda ao
Governo que classifique a Serra de Carnaxide como Paisagem Protegida; PJR 1169/XIV/2
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(PS) - Recomenda ao governo que promova a salvaguarda e valorização da Serra de
Carnaxide; PJR 1196/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo que proteja a Serra de
Carnaxide e PJR 1246/XIV/2 (PCP) - Pela Preservação da Serra de Carnaxide e do seu
usufruto pelas populações
 
 
 
- PJR 1201/XIV/2 (PAN) - Recomenda ao Governo português que proceda à realização de
estudos epidemiológicos e ambientais para averiguar o impacto da produção da Alves
Ribeiro de Loures.
 
 
 
- PJR 1299/XIV/2 (BE)- Pela preservação do património natural, histórico e cultural do bairro
da Petrogal em Loures e PJR 1369/XIV/2 (PAN) - Recomenda ao Governo português que
preserve o património natural do Bairro da Petrogal
 
 
 
- PJR 790/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo a construção de uma Estação de
Tratamento e Valorização e de Efluentes Suinícolas para Despoluição da bacia Hidrográfica
do Rio Lis, PJR 1020/XIV/2 (PS) - Apresentação urgente de uma solução tendente a tratar e
valorizar efluentes suinícolas que contribuam para a despoluição da bacia hidrográfica do rio
Lis, PJR 1034/XIV/2 (PEV) - Pela Defesa e Proteção do Rio Lis, PJR 1057/XIV/2 (CDS/PP) -
 Recomenda ao Governo que tome todas as medidas urgentes e necessárias para resolver,
no imediato, os atentados ambientais na bacia do rio Lis, PJR 1071/XIV/2 (BE) - Por um
programa de ação para a despoluição e requalificação da Bacia Hidrográfica do Rio Lis
 
 
 
- PJR 1428/XIV/2 (PEV) - Elaboração do Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da
Serra de Montejunto, PJR 1512/XIV/3 (PS) - Pela defesa e valorização da área protegida da
Serra de Montejunto
 
  
 
- PJR 1461/XIV/3 (PS) - Recomenda ao Governo que no quadro da diplomacia do Clima,
promova as necessárias diligências para que a Organização das Nações Unidas reconheça
o Clima Estável como Património Comum da Humanidade, PJR 1477/XIV/3 (PAN) - 
Recomenda ao Governo que reconheça o clima estável como Património Comum da
Humanidade, PJR 1482/XIV/3 (BE) - Pelo reconhecimento do Clima Estável como
Património Comum da Humanidade, PJR 1498/XIV/3 (PSD) - Reconhecer o Clima Estável
como Património Comum da Humanidade
 
 
 
- PJR 1513/XIV/3 (PS) - Recomenda ao Governo que assegure o apoio ao tecido social e
empresarial afetado pelo encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos e salvaguarde a
sustentabilidade ambiental do território
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4. Outros Assuntos
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