
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Têm chegado ao Grupo Parlamentar do PCP preocupações com o facto de muitos agricultores

terem feito levantamento de prejuízos dos incêndios florestais, convencidos que isso seria

suficiente para receberam os apoios. Aliás, o próprio ministro da agricultura chegou a veicular

essa informação de que não seria necessário duplicar procedimentos.

Contudo, os agricultores têm vindo a ser confrontados com o facto de os levantamentos não lhe

darem acesso a apoios e de os períodos de candidaturas estarem já encerrados.

Posto isto, com base nos termos regimentais aplicáveis, vimos por este meio perguntar ao

Governo, através do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o seguinte:

Como esta o ministério a acompanhar estas situações?1.

Será dada oportunidade para que estes agricultores, induzidos em erro, possam apresentar

as suas candidaturas?

2.

Palácio de São Bento, 28 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

JOÃO RAMOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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