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COMISSÃO DE AMBIENTE E ENERGIA
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 21 de junho de 2022
 

 
 

17:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
 
 

Aprovação da Ata nº 7 
 
Petições 
 
Apreciação e votação do Relatório Final da Petição n.º 12/XV/1 - Criação do Dia
Nacional dos Jardins / 25 de maio 
Relatora: Deputada Cláudia Bento (PSD) 
 
Iniciativas Legislativas 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 84/XV/1.ª (BE) — Repõe a
obrigatoriedade de avaliação de impacte ambiental à instalação de centros
electroprodutores a partir de fontes renováveis e alarga as medidas de
envolvimento e proteção das comunidades locais (alteração ao Decreto-Lei n.º
30-A/2022, de 18 de abril).  
Relator: Deputado Ricardo Pinheiro (PS) 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 105/XV/1.ª (PAN) —
Procede à sexta alteração do Regime Jurídico da Avaliação de Impacte
Ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro.  
Relator: Deputado Jorge Salgueiro Mendes (PSD) 
 
Projetos de Resolução  
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13738
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121483
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121534


5.

6.

(Definição de metodologia de apreciação)
 
PJR 91/XV/1 (PSD) - Salvaguardar as águas subterrâneas e proteger os
aquíferos
 
PJR 93/XV/1 (PAN) - Aumento da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegida e
criação de “Hope Spots” marítimos e “No Take Zones”
 
PJR 94/XV/1 (BE) - Pela preservação e defesa da Tapada das Necessidades
como espaço público
 
PJR 95/XV/1 (CH) - Recomenda ao Governo a criação de Planos Energéticos
Municipais
 
PJR 97/XV/1 (PSD) - Aumentar a reutilização de águas residuais tratadas
 
PJR 98/XV/1 (PSD) - Consagrar o dia 25 de maio como “Dia Nacional dos
Jardins” e celebrar o legado de Gonçalo Ribeiro Telles na proteção do ambiente e
na promoção da qualidade de vida
 
PJR 105/XV/1 (CH) - Pela manutenção do Jardim da Tapada das Necessidades
 
PJR 106/XV/1 (PSD) - Avaliar o consumo de recursos hídricos na produção de
hidrogénio verde e aferir a sua sustentabilidade
 
PJR 111/XV/1 (L) - Recomenda a atualização e publicação da legislação
PROSOLOS – prevenção da contaminação e remediação de solos – e a retoma
do processo da Diretiva-Quadro dos Solos na União Europeia
 
PJR 112/XV/1 (L) - Recomenda ao Governo que estabeleça a obrigatoriedade de
sistemas de reciclagem/reutilização de águas cinzentas em novas construções e
considere a elegibilidade desses sistemas para apoios financeiros através do
fundo ambiental
 
4.1 Apreciação e discussão 
PJR 87/XV/1 (PSD)  - Reforçar a capacidade de armazenamento das albufeiras  
 
4.2 Redação Final 
PJR 7/XV/1 (PAN) - Previsão no Programa Nacional de Reformas – 2022 de uma
adaptação do Plano Nacional da Água às alterações climáticas, como medida de
combate à seca 
 
Apreciação e votação do parecer:  
PTCE 2022 - Escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para
2022.  
Relator: Deputado Rui Laje (PS) 
 
Outros Assuntos
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121582
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121584
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121591
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121593
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121594
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121602
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121605
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121610
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121612
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121549
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121549
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121340
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-645
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-645

