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Informação 

Projetos de Resolução n.º 1870/XIII/4.ª (CDS-

PP), n.º 1934/XIII/4.ª (PS), n.º 2171/XIII/4.ª 

(PAN), n.º 2180/XIII/4.ª (BE), n.º 2209/XIII/4.ª 

(PCP) e n.º 2216/XIII/4.ª (PSD). 

Discussão ocorrida 
nos termos do artigo 
n.º 128.º, n. º1, do 
RAR, em reunião da 
Comissão de 
03.07.2019 
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1. O Projeto de Resolução n.º 1870/XIII/4ª (CDS-PP) - "Recomenda ao Governo a 

implementação de medidas regulamentares urgentes de proteção das espécies de 

cavalos-marinhos em Portugal", Projeto de Resolução n.º 1934/XIII/4ª (PS) - 

"Recomenda ao Governo o reforço da fiscalização e a definição de medidas de 

proteção do habitat da Ria Formosa", Projeto de Resolução n.º 2171/XIII/4ª (PAN) 

- "Recomenda ao Governo que classifique os cavalos-marinhos como espécies 

protegidas e crie santuários na ria Formosa para a sua recuperação", Projeto de 

Resolução n.º 2180/XIII/4ª (BE) - "Recomenda ao Governo medidas de proteção 

das populações de Cavalos-Marinhos e que constitua áreas de proteção destas 

espécies", Projeto de Resolução n.º 2209/XIII/4ª (PCP) - "Recomenda ao Governo 

a adoção de medidas de salvaguarda das populações de cavalos-marinhos na Ria 

Formosa" e o Projeto de Resolução n.º 2216/XIII/4ª (PSD) - "Recomenda ao 

Governo a elaboração e execução de um plano de gestão de espécies e habitats no 

Parque Natural da Ria Formosa" foram discutidos, em conjunto, na reunião da CAM 

do dia 3 de julho de 2019, que decorreu nos termos abaixo expostos. 

2. Usaram da palavra os Senhores Deputados Patrícia Fonseca (CDS-PP), Luís Graça 

(PS), André Silva (PAN), João Vasconcelos (BE), João Dias (PCP), e José Carlos 

Barros (PSD). 

3. Realizada a discussão, remete-se a presente Informação a Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia da República, nos termos e para os efeitos previstos no 

n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Assembleia da República, em 04 de julho de 2019. 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(Joaquim Barreto) 
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