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Informação 

 

Projeto de Resolução n.º 98/XV/1.º (PSD),  

126/XV/1.º (PS) e  145/XV/1.º (PAN) 

 

  

Discussão ocorrida nos 
termos do artigo 128.º n.º 1 
do RAR, em reunião da 
Comissão de 15 de julho 
de 2022 
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131701
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1. Dezoito Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), 

tomaram a iniciativa de apresentar o Projeto de Resolução n.º 98/XV/1.º - Consagrar o 

dia 25 de maio como “Dia Nacional dos Jardins” e celebrar o legado de Gonçalo Ribeiro 

Telles na proteção do ambiente e na promoção da qualidade de vida, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

2. Sessenta e nove Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS), 

tomaram a iniciativa de apresentar o Projeto de Resolução n.º 126/XV/1.º - Institui o dia 

25 de maio como o Dia Nacional dos Jardins, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

3. A Deputada única do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), tomou a 

iniciativa de apresentar o Projeto de Resolução n.º 145/XV/1.º - Consagra o dia 25 de 

maio como Dia Nacional dos Jardins, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

da Constituição da República Portuguesa (CRP) e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento da Assembleia da República (RAR). 

4. O PJR 98/XV/1ª (PSD) deu entrada na Assembleia da República a 9 de junho 

de 2022, tendo sido admitido por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da 

República, que determinou a baixa à Comissão de Ambiente e Energia (CAENE) a 15 

de junho de 2022. 

5. O PJR 126/XV/1ª (PS) deu entrada na Assembleia da República a 17 de junho 

de 2022, tendo sido admitido por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da 

República, que determinou a baixa à Comissão de Ambiente e Energia (CAENE) a 21 

de junho de 2022. 

6. O PJR 145/XV/1ª (PAN) deu entrada na Assembleia da República a 29 de 

junho de 2022, tendo sido admitido por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia 

da República, que determinou a baixa à Comissão de Ambiente e Energia (CAENE) na 

mesma data. 

7. Na reunião da Comissão realizada em 15 de julho de 2022 foi o referido Projeto 

de Resolução discutido, ao abrigo do n.º 2 e 3 do artigo 128.º do RAR, tendo a 

discussão ocorrido nos seguintes termos: 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121594
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121635
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O Senhor Deputado Bruno Coimbra (PSD) apresentou o Projeto de Resolução n.º 

98/XV/1.º. Mencionou inicialmente a petição que deu origem ao Projeto e recomendou 

que se consagre o dia 25 de maio como Dia Nacional dos Jardins, celebrando-se o 

legado do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles.  

O Senhor Deputado Nuno Fazenda (PS) apresentou o Projeto de Resolução n.º 

126/XV/1.º, recomendando também a instituição do dia 25 de maio como o Dia 

Nacional dos Jardins.   

A Senhora Deputada Inês Sousa Real (PAN) apresentou o Projeto de Resolução n.º 

145/XV/1.º, recomendando igualmente a consagração do dia 25 de maio como o Dia 

Nacional dos Jardins, em homenagem ao legado do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. 

A Senhora Deputada Rita Matias (CH) saudou a iniciativa de apresentação da petição 

mencionada na intervenção inicial do GP PSD feita pelo senhor Deputado Bruno 

Coimbra. 

O Senhor Deputado Rui Tavares (L) saudou os Projetos apresentados, sublinhando a 

necessidade de se inovar e criar novos elementos e estruturas que vão para lá de 

jardins, parques e dos próprios corredores verdes, nomeadamente nas periferias 

urbanas e caminhos que interliguem estas zonas. 

  

Concluída a discussão, o Projeto de Resolução encontra-se em condições de poder 

ser agendado, para votação, em reunião plenária, pelo que se remete a presente 

informação a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. 

A discussão foi gravada, constituindo a gravação áudio parte integrante da presente 

informação, o que dispensa o seu desenvolvimento nesta sede. 

 

Palácio de São Bento, 18 de junho de 2022. 
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