
 
 

COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

XIV Legislatura - 2.ª Sessão Legislativa 

 

REUNIÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 

INFORMAÇÃO 

 

Sobre a discussão dos PJR 1300/XIV/2 (PS)- Recomenda ao Governo medidas para promover a inclusão e a 

salvaguarda da qualidade de vida na área do Perímetro de Rega do Mira e Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina; PJR 1379/XIV (PSD) - Uma nova geração de instrumentos de planeamento para assegurar a 

sustentabilidade do Litoral Alentejano; e PJR 1424/XIV (BE) - Pela gestão responsável dos recursos hídricos da 

albufeira de Santa Clara e da área de influência do Perímetro de Rega do Mira 

 

1. As iniciativas deram entrada na Assembleia da República respetivamente em 27 de maio, 1 de 

julho e 19 de maio de 2021, tendo sendo admitidas por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da 

República que determinou a baixa à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. 

 

2. Na reunião da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território realizada em 20 

de julho de 2021 foram discutidas ao abrigo do n.º 2 e 3 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia 

da República. 

 

3. A discussão foi gravada em áudio, encontrando-se disponível para consulta no link 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210720_VC.mp3, 

dando-se o seu conteúdo por aqui por reproduzido, e fazendo parte integrante da presente informação.  

 

4. A primeira iniciativa foi apresentada pela Senhora Deputada Telma Guerreiro (PS), tendo 

seguidamente sido concedida a palavra ao Senhor Deputado Hugo Patrício Oliveira (PSD) para 

apresentação da segunda iniciativa, e ao Senhor Deputado Nelson Peralta (BE), para exposição da 

terceira recomendação sobre gestão hídrica na região do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

 

5. Realizada a discussão, os Projetos de Resolução encontram-se em condições de ser agendados, para 

votação, em reunião plenária, pelo que se remete a presente informação a Sua Excelência, o Presidente 

da Assembleia da República. 

 

 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120857
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120985
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121050
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210720_VC.mp3
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Palácio de São Bento, 20 de julho de 2021. 

 


