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COMISSÃO DE AGRICULTURA E MAR
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 19 de outubro de 2021
 

 
 

16:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

(Formato misto - presencial e videoconferência)
 

 
 

Apreciação e votação de ata; 
 
Discussão e votação de Parecer relativo ao Projeto de Lei n.º 970/XIV/3ª (NI CR)
- Determina a proibição das corridas de cães com fins competitivos; - Deputada
Relatora Maria Manuel Rola (BE) 
 
Preparação para a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º
681/XIV/2ª (PAN) - Determina a proibição da prática do tiro ao voo de aves
libertadas de cativeiro com o único propósito de servirem de alvo e a criação de
um regime contraordenacional, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 92/95, de
12 de setembro; 
 
Preparação para nova apreciação e votação indiciária na especialidade do
Projeto de Lei n.º 703/XIV/2ª (BE) - Proíbe a prática de tiro a animais criados em
cativeiro e libertados para servirem de alvo em campos de treino de caça e
eventos de tiro (9ª alteração ao Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, e 4.ª
alteração à Lei n.º 92/95, de 12 de setembro); 
 
Preparação para a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º
735/XIV/2ª (PEV) - Proíbe a utilização de animais vivos para a prática desportiva
do tiro com arma de caça; 
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Preparação para nova apreciação e votação indiciária na especialidade do
Projeto de Lei n.º 737/XIV/2ª (NI CR) - Procede à quarta alteração à Lei n.º 92/95
de 12 de Setembro restringindo práticas exclusivamente desportivas que
provoquem morte a animais; 
 
Fixação da Redação Final do Projeto de Resolução n.º 1403/XIV/2.ª (BE) - Por
uma Política Agrícola Comum mais útil para a sociedade e mais justa para todos
os territórios e agricultores; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1081/XIV/2ª (BE) - Pela interdição da
caça em terrenos murados e pela inclusão de medidas para a conservação da
biodiversidade no ordenamento cinegético; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1082/XIV/2ª (BE) – Pela concretização de
medidas que promovem a transparência no setor da caça; 
 

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1129/XIV/2ª (NI CR) - Por uma maior
protecção da saúde pública e dos animais na caça”; 
 
Outros assuntos.
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