
 
COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

XIV Legislatura - 2.ª Sessão Legislativa 

 
 

REUNIAO DE 27 DE ABRIL DE 2021 

 

INFORMAÇAO 

 

Sobre a discussão PJR 1025/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo medidas que valorizem os Ecossistemas 

marinhos nos instrumentos de política nacional, comunitária e nos acordos internacionais 

 

1. Em 02.03.2021, o Grupo Parlamentar do PSD tomou a iniciativa de apresentar PJR 

1025/XIV/2 (PSD) - Recomenda ao Governo medidas que valorizem os Ecossistemas marinhos nos 

instrumentos de política nacional, comunitária e nos acordos internacionais que, em 03.03.2021 baixou à 

Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, em conexão com a Comissão 

de Agricultura e Mar, para discussão. 

 

2. 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 27 de abril de 2021, tendo o Senhor Deputado Bruno Coimbra (PSD) 

apresentado o projeto pelo qual se pretende que seja recomendado ao Governo que 1) 

Intensifique os estudos e as avaliações das áreas nacionais de pradarias marinhas, sapais e 

florestas de macroalgas, no sentido de as valorizar na RNC 2050 como sumidouros de 

carbono; 2) Proceda à identificação das áreas de pradarias marinhas, de sapais e florestas de 

macroalgas destruídas ou degradadas com necessidade de recuperação e defina programas 

associados; 3) Privilegie a área das ciências marinhas no domínio da transição climática no  

âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. 

 
3. A apreciação e discussão da iniciativa foi gravada em áudio, encontrando-se disponível para 

consulta no link 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/11_CAEOT/CAEOT_20210427_2_

VC.mp3 dando-se o seu conteúdo por aqui por reproduzido, e fazendo parte integrante da 

presente informação.  
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4. Concluído o debate, o projeto de resolução encontra-se em condições de 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. 

 

 

 


