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REUNIAO DE 12 DE MAIO DE 2021 

 

INFORMAÇAO 

Sobre a discussão dos PJR 1125/XIV/2 (PEV) - Medidas para a preservação dos habitats e salvaguarda das 
espécies endémicas ameaçadas e PJR 1252/XIV/2 (BE) - Pela melhoria do estado de conservação das plantas selvagens 

autóctones do território português 
 

 

Em 20.03.2021, o Grupo Parlamentar do PEV tomou a iniciativa de apresentar o PJR 1125/XIV/2 

(PEV) - Medidas para a preservação dos habitats e salvaguarda das espécies endémicas ameaçadas que, em 22.03.2021 

baixou à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território para discussão. 

 

Em 06.05.2021, , o Grupo Parlamentar do BE tomou a iniciativa de apresentar o PJR 1252/XIV/2 
(BE) - Pela melhoria do estado de conservação das plantas selvagens autóctones do território português que,na mesma 
data, baixou à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território para discussão. 
 

A iniciativa foi discutida ao abrigo do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República, 

em reunião da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território realizada em 12 de maio de 

2021, tendo apresentado os projetos dos respetivos Grupos Parlamentares a Senhora Deputada 

Mariana Silva (PEV) e Nelson Peralta (BE). 

 

Intervieram os Senhores Deputados Raquel Ferreira (PS), António Lima Costa (PSD), Alma 

Rivera (PCP), saudando estas iniciativas apresentadas em prol da flora endémica, na defesa da 

biodiversidade.  

 

A apreciação e discussão da iniciativa foi gravada em áudio, encontrando-se disponível para consulta no 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210512_VC.mp3 

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

 

Concluído o debate, o PJR 1125/XIV/2 (PEV) - Medidas para a preservação dos habitats e salvaguarda das 

espécies endémicas ameaçadas  e PJR 1252/XIV/2 (BE) - Pela melhoria do estado de conservação das plantas 

selvagens autóctones do território português encontram-se em condições de ser agendados, para votação, em 

reunião plenária da Assembleia da República, pelo que se remete a presente informação a Sua Excelência, 

o Presidente da Assembleia da República. 
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