
De: GABPAR Correio  
Enviada: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020 18:09 
Para: Sara Martins <______________>; GABPAR Correio <______________>; Maria José Ribeiro <______________>; 
Comissão 11ª - CAEOT XIV <11CAEOT@ar.parlamento.pt>; Comissão 7ª - CAM XIV <7CAM@ar.parlamento.pt> 
Cc: Cristina Rodrigues <______________>; Vera Rosa <______________> 
Assunto: RE: GP PAN | Petição Nº 7/XIV/1.ª | Pedido de alteração de Comissão 
 
Exma. Sr.ª Chefe do Gabinete do Grupo Parlamentar do PAN 
Dr.ª Sara Marques Martins 
 

Por determinação de S. Exa. o PAR, e ponderada a informação remetida pelo GP do PAN, assim como o facto de ter 
baixado à 11.ª Comissão o Projeto de Lei n.º 134/XIV/1.ª, sobre matéria conexa, redistribua-se a petição n.º 
7/XIV/1.ª àquela Comissão (11.ª Comissão). 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Tiago Tibúrcio 
Assessor do Presidente da Assembleia da República 

 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 
T. + 351 213 919 267 
 

 
 
De: Sara Martins  
Enviada: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 12:34 
Para: GABPAR Correio <______________>; Maria José Ribeiro <______________> 
Cc: Cristina Rodrigues <______________>; Vera Rosa <______________> 
Assunto: GP PAN | Petição Nº 7/XIV/1.ª | Pedido de alteração de Comissão 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 
Caro Dr. Eduardo Ferro Rodrigues,  
 
A Petição Nº 7/XIV/1.ª, com o título “Armadilhas NÃO: proibir fabrico, posse e venda de armadilhas para aves” baixou 
no dia 3.12.2019 à 7.ª Comissão – Comissão de Agricultura e Mar e foi admitida no dia 18.02.2020.  
 
Contudo, no nosso entendimento, a referida petição deveria ter baixado à 11ª Comissão – Comissão de Ambiente, 
Energia e Ordenamento do Território e não à 7ª Comissão – Comissão de Agricultura e Mar, pelos seguintes motivos.  
 
Esta petição não visa espécies cinegéticas mas sim espécies de avifauna silvestre, muitas das quais protegidas pela 
Directiva Aves e Habitats. Com esta petição pretende-se a interdição do fabrico, posse, utilização e venda de 
artefactos que servem unicamente para a captura de aves silvestres não sujeitas a exploração cinegética, visando, por 
isso, a protecção da biodiversidade e conservação de espécies autóctones e migrantes, não tendo qualquer ligação 
com nenhuma das competências da 7ª Comissão. 
 
De facto, o objecto da petição em apreço é o mesmo do Projecto de Lei n.º 134/XIV/1ª, da iniciativa do PAN, que visa 
a interdição do fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a captura de aves 
silvestres não sujeitas a exploração cinegética, que, após solicitação nossa, transitou da 7.ª para a 11.ª Comissão.  
 
Versando sobre a mesma matéria, consideramos que a discussão do Projecto de Lei n.º 134/XIV/1ª e da Petição N.º 
7/XIV/1.ª deveria ocorrer na mesma Comissão, ou seja, na 11ª Comissão – Comissão de Ambiente, Energia e 
Ordenamento do Território. Temos conhecimento de que os Peticionários discordam do facto desta Petição ter 
baixado à 7.ª Comissão e já solicitaram a sua alteração. No mesmo sentido, o PAN, para além de exposição já enviada 
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ao Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República, solicitou igualmente ao Presidente da Comissão de 
Agricultura e Mar esta alteração, não tendo este pedido sido aceite.  
 
Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) solicita que a Petição Nº 7/XIV/1.º, com o 
título “Armadilhas NÃO: proibir fabrico, posse e venda de armadilhas para aves”, transite da 7ª Comissão – Comissão 
de Agricultura e Mar para a 11ª Comissão – Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, por ser esta 
a Comissão competente em razão da matéria e por se considerar que não existe qualquer fundamentação para que o 
Projecto de Lei n.º 134/XIV/1ª e a Petição n.º 7/XIV/1.ª, versando sobre a mesma matéria, estejam a ser discutidos em 
Comissões diferentes.  
 
Atenciosamente e ao dispor,  
 
Sara Marques Martins 
Chefe de Gabinete  
Assessora Jurídica  

 
PAN – Pessoas-Animais-Natureza 


