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Assunto: Morte de lobo ibérico em Paredes Coura

Destinatário: Min. do Ambiente e da Transição Energética

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Chegou ao nosso conhecimento através de várias notícias na comunicação social, que no dia 3
de Fevereiro terá sido encontrado morto em Paredes de Coura um lobo ibérico que se
encontrava preso numa “armadilha de laço”, apresentando sinais de ter sido abatido a tiro.
Após investigação da GNR de Viana de Castelo, foi determinado que existia uma armadilha
ilegal no local e que terá sido efectuado um auto de notícia acompanhado de comunicação ao
tribunal, sendo que o corpo do animal seria ainda sujeito a necropsia.
Atendendo ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição
da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da
República, vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos
que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente e Transição
Energética:
• Sendo que este tipo de incidente se tem vindo a verificar com maior frequência, e sendo o
lobo-ibérico uma espécie protegida, que diligências pretende o Ministério do Ambiente tomar
para eliminar este tipo de situação?
• Já foi determinada a causa da morte do lobo ibérico?
• Sendo que foi levantado um auto de notícia, qual o número do processo associado?
• Em que estado se encontra este processo?

Palácio de São Bento, 6 de fevereiro de 2019
Deputado(a)s
ANDRÉ SILVA(PAN)
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