COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 08 DE JULHO DE 2020
09:00 Horas
ORDEM DO DIA
(Presencial e Skype)
09:00 Horas - Audição do Presidente do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas),
no âmbito da aplicabilidade e regulamentação da lei 20/2019 de 22 de fevereiro, a
requerimento do GP BE
10:00 Horas - Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e do Secretário de Estado do
Tesouro, sobre a situação do cumprimento dos objetivos traçados para remoção dos
materiais de amianto dos edifícios públicos, a requerimento do GP PSD
11:20 Horas - Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, com vista a esclarecer o
Parlamento sobre o Edifício Jardim, conhecido como Prédio Coutinho, em Viana do
Castelo, a requerimento do GP PSD
12:15 Horas - 1. Aprovação da Ata n.º 26
2. Discussão do Projeto de Resolução n.º 519/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao
Governo o não abate de 31 sobreiros e a promoção da coexistência de usos na
construção da residência estudantil no Porto.
3. Discussão e votação na especialidade de Projetos de Resolução:
- PJR 448|XIV|1 (PAN) - Recomenda ao Governo que promova os meios ativos de
transporte, durante e após a crise da Covid-19
- PJR 452|XIV|1 (PEV) - Garantia de aumento da oferta de transportes públicos,
em época de desconfinamento, e aceleração da concretização da estratégia
nacional para a utilização da bicicleta
- PJR 499|XIV|1 (PSD) - Recomenda ao governo o incentivo ao planeamento da
mobilidade e urbanismo, durante e no pós-covid, para a resiliência das vilas e
cidades portuguesas
- PJR 505|XIV|1 (PS) - Recomenda ao Governo que reforce os incentivos do
Estado ao uso das bicicletas.
4. Apreciação de Requerimento do PCP apresentado nos termos do n.º 4 do artigo
104.º do Regimento da Assembleia da República, para a audição, com carater de
urgência, do senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o Asfaltamento da Fonte da Telha.
5. Apreciação e votação de requerimento do BE, para a audição da Zero Associação Sistema Terrestre Sustentável, sobre os impactes negativos da

intervenção na duna primária da praia da Fonte da Telha, em Almada, bem como os
riscos que esta acarreta para a orla costeira.
6. Outros assuntos.

