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COMISSÃO DE AGRICULTURA E MAR
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REUNIÃO DO DIA 09 de novembro de 2021
 

 
 

11:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Formato Misto (Presencial e Videoconferência)
 
 
 

I Parte - 11H:
 
 
 
Audição da Ministra da Agricultura, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de
Esquerda, a propósito do PEPAC. – Presencial
 

 - Requerimento para audição de entidades e especialistas na área do trabalho
agrícola
 
 - Requerimento para audição da Ministra da Agricultura e dos peritos demissionários
do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum
 
 
 

II Parte - 15H:
 
 
 

Apreciação e votação de atas; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1081/XIV/2.ª (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/2.ª (BE) - Pela concretização de
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medidas que promovem a transparência no setor da caça; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1129/XIV/2.ª (NI CR) - Por uma maior
protecção da saúde pública e dos animais na caça; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1408/XIV/2.ª (PEV) - Apanha de bivalves
no Estuário do Tejo; 
 
Apreciação e votação do Parecer relativo ao Projeto de Lei n.º 721/XIV/2.ª (PAN)
- Corrige algumas lacunas da Lei n.º 11/2017, de 17 de Abril, e alarga o respetivo
âmbito de aplicação ao sector social, tendo em vista o combate da obesidade e a
promoção de hábitos alimentares saudáveis – Deputado Relator José Luis
Ferreira (PEV); 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução n.º 27/XIV/1.ª
(PCP) – Estabilização temporal do subsídio à pequena pesca artesanal e costeira
e à pequena aquicultura; 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução n.º 95/XIV/1.ª
(PCP) – Programa em defesa da Pesca do Cerco e dos seus profissionais; 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução n.º 1271/XIV/2.ª
(PSD) - Recomenda ao Governo medidas que regule a apanha de bivalves no
Estuário do Tejo e a sua comercialização e Projeto de Resolução n.º 1366/XIV/2.ª
(PCP) – Pela valorização e dignificação das condições de marisqueio no Estuário
do Tejo; 
 

Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução nº 1389/XIV/2.ª
(PAN) - Recomenda ao Governo português o reconhecimento e atribuição de
um estatuto profissional ao Observador Marítimo de Pescas; 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 764/XIV/2.ª (PAN) - 
Determina a obrigatoriedade da instalação de sistema de deteção de incêndio
em explorações pecuárias das classes 1 e 2, em regime intensivo; 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 864/XIV/2.ª (PAN)- 
Monitorização eletrónica remota (MER) dos barcos de pesca; 
 
Outros assuntos
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