
COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 19 de outubro de 2021
 

 
 

14:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

(Presencial e Vídeo conferência)
 

 
 
1ª Parte – 14H00
 
audiência com uma delegação de líderes do Estado da Califórnia, tendo em vista
aprofundar a colaboração entre os Estados Unidos da América e Portugal na ação climática.
 
(Prevê-se que a delegação seja composta por cerca de 30 elementos, entre os quais 12 senadores da
Califórnia, membros da Assembleia e o presidente da Comissão de Energia da Califórnia em representação do
Governador da Califórnia).
 
 
 
2ª Parte – 15H30
 
 Audição da personalidade indigitada a Presidente da ERSE, nos termos e para os efeitos
previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 17.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, e do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 97/2002,
 

- Professor Pedro Geraldes Martins Verdelho
 

 
 
3ª Parte – 17H00
 
1. Aprovação da Ata n.º 99
 
2. Iniciativas Legislativas
 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865203/202106161649/73931910/diploma/indice?q=lei+67%2F2013
https://arnet/sites/XIVLeg/COM/11CAEOT/Documentao%20%20Reunio/Reuni%C3%A3o%2097%20-%2006.10.21/Ata%2096%20-%2029.09.21.pdf?Web=1


Parecer
 
PPL 116/XIV/3 (GOV) - Aprova o Orçamento do Estado para 2022 – Relator: Dep Bruno
Coimbra (PSD)
 
Nova Apreciação
 
 
 
PJL 872/XIV/2 (BE) - Prorroga o prazo do processo de reconversão das Áreas Urbanas de
Génese Ilegal (6.ª alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro)
 
PJL 880/XIV/2/ (PCP) - Prorroga o prazo do processo de reconversão das Áreas Urbanas
de Génese Ilegal (6.º Alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro)
 
PJL 913/XIV/2 (PSD) - Prorroga o prazo do processo de reconversão das Áreas Urbanas de
Génese Ilegal (6.ª alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro)
 
PJL 967/XIV/2 (PAN) - Procede à prorrogação do prazo do processo de reconversão das
áreas urbanas de génese ilegal e garante mecanismos de transparência neste processo,
alterando a Lei n.º 91/95, de 2 de setembro
 
3. Projetos de Resolução
 
Baixa - (Para efeitos do art.º 128.º/2 RAR)
 
PJR 1473/XIV/3 (PSD) - Recuperar a recolha e reciclagem dos Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (REEE)
 
Discussão
 
PJR 1458/XIV/3 (PAN)- Recomenda ao Governo português que alargue o prazo de consulta
pública da Avaliação Ambiental do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio
 
 
 
Especialidade
 
Texto final resultantes dos
 
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
(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
 
Redação Final
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121193
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120913
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120925
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121043
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121155
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121198
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121139
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45456
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45482
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45500
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45536
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110613
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110613
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110668
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110753


Texto da Resolução relativa aos:
 
PJR 1320/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo medidas para reforçar a mobilidade
elétrica; PJR 1340/XIV/2 (NinscJKM) - Pelo reforço dos incentivos à aquisição de
velocípedes com ou sem assistência elétrica para deslocações urbanas e suburbanas e 
PJR 1402/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo que reforce os incentivos à mobilidade ativa
ciclável no âmbito do Fundo Ambiental
 
 Texto da Resolução relativa ao:
 
    PJR 1372/XIV/3.ª (BE) - Pela criação do parque natural da região de Aveiro
 
 
 
4. Apreciação e votação do Plano de Atividades (ações a realizar)
 
5. Outros Assuntos
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120881
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120926
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121020
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120971
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120971
https://arnet/sites/XIVLeg/COM/11CAEOT/Documentao%20%20Reunio/Reuni%C3%A3o%2097%20-%2006.10.21/Programa%20de%20a%C3%A7%C3%B5es%20a%20realizar_3.%C2%AA%20Sess%C3%A3o%20legislativa.pdf?Web=1

