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COMISSÃO DE AGRICULTURA E MAR
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 16 de novembro de 2021
 

 
 

16:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

(Formato Misto - Presencial e videoconferência)
 

 
 

Apreciação e votação de atas;
 
 
 

Audição de entidades no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de
Lei n.º 681/XIV/2.ª (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 e do Projeto de Lei n.º 735/XIV/2.ª (PEV) - Proíbe a utilização
de animais vivos para a prática desportiva do tiro com arma de caça e da nova
apreciação do Projeto de Lei n.º 703/XIV/2.ª (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) e do Projeto de
Lei n.º 737/XIV/2.ª (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: 
 

ANPC;
FPTAC;

 
 
 

Fixação de redação final dos Projeto de Resolução n.º 27/XIV/1.ª (PCP) – 
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Estabilização temporal do subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à
pequena aquicultura; do Projeto de Resolução n.º 95/XIV/1.ª(PCP) – Programa
em defesa da Pesca do Cerco e dos seus profissionais; e 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; (a
confirmar)

 
 
 

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1126/XIV/2.ª (PEV) - Medidas para a
preservação e conservação dos polinizadores e dos seus habitats em território
nacional;

 
 
 

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1448/XIV/2.ª (PEV) - Plano de Ação
para a Conservação dos Tubarões e Raias nas águas portuguesas;

 
 
 

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1361/XIV/2.ª (Ninsc) - Garante a
valorização e dignificação dos Sapadores Florestais e a melhoria das suas
condições de trabalho;

 
 
 

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1475/XIV/2.ª (PAN) - Limitar a criação
de javalis em cativeiro para a atividade cinegética;

 
 
 

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; do Projeto de Resolução n.º
1366/XIV/2.ª (PCP) – Pela valorização e dignificação das condições de
marisqueio no Estuário do Tejo; e do Projeto de Resolução n.º 1408/XIV/2.ª
(PEV) - Apanha de bivalves no Estuário do Tejo;

 
 
 

Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução n.º 1063/XIV/2.ª
(BE) - Desassoreamento urgente da Barra de Tavira e dos canais de acesso aos
portos de Santa Luzia e de Cabanas e do Projeto de Resolução n.º
1225/XIV/2.ª (PS) - Recomenda ao Governo a adoção de um plano de dragagem
para a região do Algarve;
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Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução n.º
1239/XIV/2.ª (Ninsc) - Recomenda ao Governo a implementação de medidas de
minimização dos impactos da pesca;

 
 
 

Outros assuntos.
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