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REUNIAO DE 7 DE JULHO DE 2021 

 

RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO (INDICIÁRIA) 

NOVA APRECIAÇAO  

 

PROJETO DE LEI N.º 625/XIV (PAN) - Promove a interdição do fabrico, posse, utilização e venda de 

artefactos tendentes a capturar aves silvestres não sujeitas a exploração cinegética   

PROJETO DE LEI N.º 651/XIV (PEV) - Determina a proibição do fabrico, venda, compra, utilização e 

importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para captura ilegal de aves silvestres 

 

1. O PROJETO DE LEI N.º 625/XIV (PAN) - Promove a interdição do fabrico, posse, utilização e venda 

de artefactos tendentes a capturar aves silvestres não sujeitas a exploração cinegética  deu entrada na 

Assembleia da República, em 8 de janeiro de 2021, apresentada pelo Grupo Parlamentar do 

PAN. 

 

2. O PROJETO DE LEI N.º 651/XIV (PEV) - Determina a proibição do fabrico, venda, compra, 

utilização e importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para captura ilegal de aves silvestres 

deu entrada na Assembleia da República, em 20 de janeiro de 2021, apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PEV, sendo o texto inicial substituído a pedido do autor em 2 de fevereiro de 

2021.  

 

3. As iniciativas legislativas em causa incidem sobre proibição do fabrico, venda, compra, 

utilização e importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para captura ilegal de aves 

silvestres. 

 

4. Em 14 de abril de 2021, foram objeto de discussão conjunta com os Projetos de Resolução 

863/XIV/2 (BE) - Recomenda ao Governo a implementação de medidas que visam a proteção das aves 

silvestres não cinegéticas (rejeitado) e Projeto de Resolução 994/XIV/2 (PSD) - Proteção das aves 

silvestres não cinegéticas pelo reforço das medidas de monitorização, sensibilização e fiscalização, que deu 

origem à Resolução da Assembleia da República n.º 140/2021, 17 de maio - Recomenda ao 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45608
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45661
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595339684e7a51345a575a695a6930325a4452694c545135597a67744f5463344d7930304d546c6a4e6a4132593246694e6d45755a47396a&fich=a748efbf-6d4b-49c8-9783-419c606cab6a.doc&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338344d54426a4d446c6a596930784e6d49334c5451354e7a63744f544e6c595330794d7a51774d54566c4f57466b5a5441755a47396a&fich=810c09cb-16b7-4977-93ea-234015e9ade0.doc&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c3245304d7a4d324d5467314c574d334d6a59744e47566b4d6931684d5467784c574e6a5a6d557a4d6a67314e4449314f4335775a47593d&fich=a4336185-c726-4ed2-a181-ccfe32854258.pdf&Inline=true
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Governo que reforce as medidas de sensibilização e fiscalização para proteção das aves 

silvestres não cinegéticas. 

 

5. Na Sessão Plenária de 15 de abril de 2021, foram aprovados, por unanimidade, os 

requerimentos de baixa a esta Comissão, para nova apreciação, por um prazo de sessenta dias, 

de ambos os projetos.  

 

6. Apresentou propostas de alteração o Grupo Parlamentar do PSD.  

 

 

7. A votação indiciária das propostas de alteração e das iniciativas teve lugar na reunião de 7 de 

julho, com presença de todos os Grupos Parlamentares nesta Comissão representados, tendo sido 

o seu conteúdo registado em áudio no seguinte link, que faz parte integrante da presente 

informação:  

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210707_VC.mp3 

 

8. O resultado das votações indiciárias encontra-se expresso nos quadros abaixo indicados:  

 

PJL 625_651 – Votações  

 

9. Tendo por base o resultado das votações indiciárias, foi elaborado e aprovado pela Comissão de 

Ambiente, Energia e Ordenamento do Território o texto de substituição em anexo.  

 

10. Os Grupos Parlamentares proponentes, PAN e PEV, informaram que prescindem das respetivas 

iniciativas em favor do texto de substituição.  

 

11. Encontrando-se o mesmo em condições de poder ser agendado, para votação, em reunião 

plenária da Assembleia da República, remete-se juntamente com a presente informação a Sua 

Excelência, o Presidente da Assembleia da República. 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a45784e444d78596a41304c575a6a4f4745744e4759775a6930344e544d334c54526c4e6d45344f544932597a51304f4335775a47593d&fich=11431b04-fc8a-4f0f-8537-4e6a8926c448.pdf&Inline=true
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210707_VC.mp3
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a426c597a4d314e445a6c4c5463774e544d744e4755774e5331684e5755344c54466d593256694d7a5a69596a4e6c597935775a47593d&fich=0ec3546e-7053-4e05-a5e8-1fceb36bb3ec.pdf&Inline=true
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