
 
COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

XIV Legislatura - 2.ª Sessão Legislativa 

 

 

REUNIAO DE 7 e 8 DE JULHO DE 2021 

 

RELATÓRIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO (INDICIÁRIA) 

NOVA APRECIAÇAO  

 

Projeto de Lei n.º 723/XIV/2.ª (PAN) - Criação do regime jurídico de proteção do arvoredo urbano 

Projeto de Lei n.º 733/XIV/2.ª (PSD) - Define os critérios de gestão do arvoredo urbano público e a 

obrigatoriedade da criação de regulamentos municipais 

Projeto de Lei n.º 734/XIV/2.ª (NInsc) - Cria o regime de proteção e ampliação do arvoredo urbano; 

Projeto de Lei n.º 741/XIV/2.ª (BE) - Aprova o regime jurídico da proteção, conservação e fomento do 

arvoredo urbano 

Projeto de Lei n.º 748/XIV/2.ª (PEV) - Instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano. 

 

 

1. O Projeto de Lei n.º 723/XIV/2.ª (PAN) - Criação do regime jurídico de proteção do arvoredo urbano 

deu entrada na Assembleia da República, em 9 de março de 2021, apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PAN. 

 

2. O Projeto de Lei n.º 733/XIV/2.ª (PSD) - Define os critérios de gestão do arvoredo urbano público e a 

obrigatoriedade da criação de regulamentos municipais deu entrada na Assembleia da República, em 

12 de março de 2021, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, tendo sido objeto de 

substituição, pelo proponente, a 19 de março e a 6 de abril.  

 

3. O Projeto de Lei n.º 734/XIV/2.ª (NInsc) - Cria o regime de proteção e ampliação do arvoredo 

urbano deu entrada na Assembleia da República, em 12 de março de 2021, apresentado pela 

Deputada Não Inscrita Joacine Katar Moreira. 

 

4. O Projeto de Lei n.º 741/XIV/2.ª (BE) - Aprova o regime jurídico da proteção, conservação e fomento 

do arvoredo urbano deu entrada na Assembleia da República, em 18 de março de 2021, 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110456
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110491
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110507
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110522
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110543
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110456
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110491
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110507
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110522
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5. O Projeto de Lei n.º 748/XIV/2.ª (PEV) - Instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano deu 

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

Parlamentar do PEV. 

 

6. As iniciativas legislativas em causa incidem, todas elas, sobre o regime jurídico de proteção do 

arvoredo urbano. 

 

7. Na Sessão Plenária de 8 de abril de 2021, foram discutidos conjuntamente e foram aprovados, 

por unanimidade, requerimentos de baixa à Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do 

Território, para nova apreciação, por um prazo de trinta dias.  

 

8. Em 19 de maio de 2021, a Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, 

requereu a Sua Excelência, o PAR, a prorrogação por mais trinta dias do prazo de reapreciação 

na Comissão das referidas iniciativas legislativas, o que foi concedido a 20 de maio.  

 

9. Foi promovida a consulta escrita da ANAFRE, da ANMP - Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, da APA – Agência Portuguesa do Ambiente; do ICNF - Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas; do Movimentos de Cidadãos Peticionários da Petição pela 

regulamentação da gestão do arvoredo urbano; das Organizações Não Governamentais 

Quercus, ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, CPADA - Confederação Portuguesa 

das Associações de Defesa do Ambiente, GEOTA; das associações APAP - Associação 

Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, APU - Associação Portuguesa de Urbanistas, Plataforma 

em Defesa das Árvores, Reflorestar Portugal, Árvores de Portugal, Plantar uma árvore, Empresa 

Arborista; dos especialistas Teresa Andresen, da Universidade do Porto; Jorge Paiva, da 

Universidade de Coimbra; Serafim Riem, membro fundador da Quercus; Pedro Bingre, 

da Escola Superior Agrária de Coimbra.  

 

10. Apresentaram propostas de alteração os Grupos Parlamentares do PS PSD, PAN e CDS. 

Proposta de Alteração GP PS 

Proposta de Alteração GP PSD 

Proposta de Alteração GP PAN 

Proposta de Alteração GP CDS-PP  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110543
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a67784f4441795a54426a4c57566a595755744e4751334e433169597a4d794c57466d593255304e574d7a5a474d304e7935775a47593d&fich=81802e0c-ecae-4d74-bc32-afce45c3dc47.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a646a4e7a5535595441784c545a6b59546b744e4459305a6931684f5463334c5445355a6a63344d324e6b4d4467324d7935775a47593d&fich=7c759a01-6da9-464f-a977-19f783cd0863.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a646a4e7a5535595441784c545a6b59546b744e4459305a6931684f5463334c5445355a6a63344d324e6b4d4467324d7935775a47593d&fich=7c759a01-6da9-464f-a977-19f783cd0863.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a686b4e54426d5a6a566d4c5451324f4755744e4449354f4331684d5441344c5745774d5751304d6a4a6d59324a6c4d6935775a47593d&fich=8d50ff5f-468e-4298-a108-a01d422fcbe2.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a686b4e54426d5a6a566d4c5451324f4755744e4449354f4331684d5441344c5745774d5751304d6a4a6d59324a6c4d6935775a47593d&fich=8d50ff5f-468e-4298-a108-a01d422fcbe2.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4a694e6d59795957466a4c5459774f4745744e4463334e7930355a474d344c544e694d7a41784f54497a4d546869596935775a47593d&fich=2b6f2aac-608a-4777-9dc8-3b30192318bb.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a41794e6a55315a444e6c4c574e6a595445744e475933595330354d7a51344c5746685954426c4e444533596a51334f5335775a47593d&fich=02655d3e-cca1-4f7a-9348-aaa0e417b479.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4d784d4451794d4451774c57526d4f4759744e44646b4d6930344d474e6d4c544e6c595455794d4463794e5749354e5335775a47593d&fich=31042040-df8f-47d2-80cf-3ea520725b95.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4d784d4451794d4451774c57526d4f4759744e44646b4d6930344d474e6d4c544e6c595455794d4463794e5749354e5335775a47593d&fich=31042040-df8f-47d2-80cf-3ea520725b95.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6d5a575535595751354c546b344e5449744e4467324d5330354d6a64694c5441354d54453459545931597a41775a5335775a47593d&fich=cfee9ad9-9852-4861-927b-09118a65c00e.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a557a4d6d45354e4755784c5441795a6a4d744e446b774f5331684e446b304c54466a5a47566a5a4463774e5749794d7935775a47593d&fich=532a94e1-02f3-4909-a494-1cdecd705b23.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a466c4f444a6a5957526d4c5752684d5459744e47466d4d4330354f4467774c54426a4e32466c4e6a49304d6d51324e6935775a47593d&fich=1e82cadf-da16-4af0-9880-0c7ae6242d66.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c32526d4e444e684e6a59784c5755314d7a41744e4467304e7931694d6a4a6b4c57566d5a57526b596a59775a6a6c684d4335775a47593d&fich=df43a661-e530-4847-b22d-efeddb60f9a0.pdf&Inline=true
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11. A votação indiciária das propostas de alteração teve lugar com presença de todos os GPs 

representados na Comissão e da Deputada Não Inscrita Joacine Katar Moreira.  

 

13. Os registos das reuniões de Comissão em que ocorreram as votações indiciárias encontram-se 

disponíveis para consulta na Ar@net nos links: 

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

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210708_1_VC.mp3   

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210708_2_VC.MP3 

cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, e fazendo parte integrante da presente informação. 

 

13. O resultado das votações indiciárias encontra-se expresso no quadro anexo.  

 

 

14. Em resultado das votações, foi elaborado e aprovado pela Comissão de Ambiente, Energia e 

Ordenamento do Território o texto de substituição, que se encontra-se em condições de poder ser 

agendado, 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. 

 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210707_VC.mp3
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210708_1_VC.mp3
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210708_2_VC.MP3
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544644515556505643394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a59795a445179596d59344c5442684d4463744e474e6b4f4330354f446c6d4c5463314d546c6a4d32466b5a6d46694d7935775a47593d&fich=62d42bf8-0a07-4cd8-989f-7519c3adfab3.pdf&Inline=true

