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Assunto: Controlo da população de javalis

Destinatário: Min. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
No passado dia 28 de novembro de 2016, os deputados abaixo-assinados enviaram ao Senhor
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural uma pergunta sobre a Controlo da
população de javalis.
De acordo com o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, terminou
já o prazo de 30 dias fixado como limite para resposta.
Os deputados abaixo-assinados vêm, deste modo, submeter novamente as questões
anteriormente colocadas, abstendo-se de repetir os considerandos da pergunta n.º 1517/XIII-2.ª,
aguardando resposta no prazo fixado pela lei.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos
e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1. Concorda V. Exa. com a necessidade de, por parte do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, agilizar as autorizações de controlo de população e correção de
densidades de javalis, de forma célere e simplificada, permitindo o abate dos animais sob
pena das ações não terem sucesso, principalmente nas regiões onde tradicionalmente

Digitally
Digitally
signed by
signed
by
Florinda
Vera
Bello
Veiga
(Assinatura
(Assinatura
Qualificada)
Qualificada)
Date:
Date:
2017.02.08
2017.02.09
17:53:30
14:23:04
+00:00
+00:00
Reason:
Reason:
Location:
Location:

Florind
Vera
a
Veiga
Bello

estes problemas ocorrem, como é o caso das regiões onde existe cultura do milho e em
zonas de minifúndio, onde os estragos não são tão volumosos em termos económicos,
mas são muito significativos para os pequenos agricultores e para a agricultura familiar?
2. Considera V. Exa. viável a criação de um seguro para as culturas agrícolas que
abranjam estragos com javalis, à semelhança do que existe noutros países?
3. Tem o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural articulado com o
Ministério do Ambiente a procura de soluções para este problema?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2017
Deputado(a)s
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HELDER AMARAL(CDS-PP)
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