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COMISSÃO DE AGRICULTURA E MAR
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 23 de novembro de 2021
 

 
 

15:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

(Formato Misto - Presencial e Videoconferência)
 

 
 

Audição, a requerimento do BE, da Senhora Ministra da Agricultura, a propósito
do PEPAC; - Presencial 
 
 
Apreciação e votação de atas; 
 
 
Fixação de redação final dos Projeto de Resolução n.º 27/XIV/1.ª (PCP) –
Estabilização temporal do subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à
pequena aquicultura; 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; 
 
 
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 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
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(PS) - Recomenda ao Governo a adoção de um plano de dragagem para a região
do Algarve; 
 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 855/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao
Governo ações de valorização de sistemas agrícolas tradicionais em culturas
perenes, com especial enfoque no olival; 
 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1077/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao
Governo medidas de apoio ao sector do vinho nacional; 
 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1349/XIV/2.ª (PSD) - Recomenda ao
Governo a adoção de medidas de apoio extraordinário na sequência dos
fenómenos climáticos adversos ocorridos em vários distritos do Norte e Centro; 
 
 
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 883/XIV/2.ª (PAN) -
Regulamentação do acorrentamento de animais de companhia; 
 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 999/XIV/3.ª (PAN) -
Reconhece e regula a figura do animal comunitário, reduz o prazo de
reclamação dos animais não identificados recolhidos nos CRO, e atribui ao
Estado o encargo com os programas de esterilização de animais errantes ou
comunitários, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 27/2016, de 23 de
agosto, à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, à
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho, e à terceira
alteração ao Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro; 
 
 
Nova apreciação do Projeto de Lei n.º 835/XIV/3.ª (PAN) - Estabelece as
medidas a adotar com caráter de urgência para a atualização e cumprimento do
Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina (POPNSACV), prevendo a suspensão imediata e provisória de novas
instalações agrícolas intensivas ou super intensivas no Parque Natural; 
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13.
 
Outros assuntos.
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