
 
 

COMISSÃO DE AMBIENTE, ENERGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

XIV Legislatura - 3.ª Sessão Legislativa 

 

REUNIÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

INFORMAÇÃO 

 
Sobre a discussão do PJR 1422/XIV/2 (PS) - Recomenda ao Governo o combate às emissões de poluentes 

durante a paragem automóvel, promovendo a redução de emissões e a melhoria da qualidade do ar 

 

1. As iniciativas deram entrada na Assembleia da República, 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 17 de 

novembro de 2021 as iniciativas 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, dando-se o seu conteúdo 

por aqui por reproduzido, e fazendo parte integrante da presente informação. 

4. O Senhor Deputado Miguel Matos (PS) apresentou a iniciativa do respetivo Grupo Parlamentar, 

que visa recomendar ao Governo que estude a melhor solução legislativa para proibir a paragem em 

ralenti, fomentando a sensibilização dos automobilistas e do público em geral para a redução da paragem 

em ralenti e práticas de condução mais sustentáveis. 

5. Intervieram os Senhores Deputado Bruno Coimbra (PSD), informando que o GPPSD acompanha 

muitas destas preocupações e lamentando que o governo tenha andado mal ao longo dos últimos seis 

anos nas politicas relacionadas com as emissões poluentes e a qualidade do ar. Referiu ainda os vários 

alertas e os incumprimentos que estão a ser sindicados na União Europeia; Deputado Nelson Peralta 

(BE), que assinalou que não é uma mera questão procedimental e que há uma serie de preocupações 

sobre qualidade do ar, nomeadamente em Lisboa, que não têm sido acuteladas, e que o projeto de 

resolução em análise, incidindo a questão no ralenti, que não consubstancia transformação na 

mobilidade e não resolve os problemas existentes; Deputada Alma Rivera (PCP), assinalando as 

grandes preocupações com o sistema de mobilidade que não estão patentes neste projeto, que incide 

sobre um aspeto técnico de carros novos, abstendo-se de mencionar mais e melhores transportes 

públicos, que são a verdadeira questão. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121047
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6. Por último, foi concedida a palavra ao proponente para conclusão do debate. 

7. Realizada a discussão, o Projetos de Resolução 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. 

 

Palácio de São Bento, 17 de novembro de 2021. 

 

 

 


