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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao nosso conhecimento através de denúncias de cidadãos que inúmeras espécies de

aves migradoras e invernantes que utilizam os olivais intensivos como abrigo, se encontram a

ser capturadas através da apanha de azeitona mecanizada nocturna, provocando a morte a

milhares de aves.

No decorrer destas denúncias quer em território nacional como em território espanhol, a Junta

da Andaluzia em Espanha emitiu um relatório oficial sobre esta problemática (em anexo),

estimando que a actividade da apanha mecanizada nocturna nos olivais intensivos se encontre

a capturar cerca de 100 aves por hectare, resultando na mortalidade de 2,6 milhões aves por

ano, só no território da Andaluzia.

No seguimento deste comunicado e das várias denúncias, a Sociedade Portuguesa para o

estudo das Aves (SPEA) terá comunicado em nota de imprensa que “este cenário também se

verifica no nosso país sempre que se recorre à apanha mecanizada neste tipo de olival durante

a noite, altura em que as aves não conseguem reagir”, revelando consequências desastrosas

nas populações.

Segundo o Coordenador do Departamento Terrestre da SPEA, “esta prática poderá afectar

severamente as espécies migradoras, tendo um impacto não só nas áreas onde estão

implementados os olivais, mas também nas regiões para onde se dirigem, criando um dano

ambiental a nível europeu”. Ainda alerta para o facto de que estas espécies são

maioritariamente insectívoras pelo que contribuem para a redução de pragas de insectos, sendo

que a sua diminuição poderá levar ao aumento de pragas e consecutivamente ao aumento da

utilização de fitofarmacêuticos nos olivais intensivos.

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 da Agricultura, Florestas e



Desenvolvimento Rural e ao Ministério do Ambiente:

Tem o Ministério conhecimento de que se encontra a efectuar a apanha de azeitona por

métodos mecanizados no período nocturno, provocando a mortalidade de centenas de aves?

•

Pretende o Ministério tomar alguma acção face a este cenário catastrófico para diversas

espécies migratórias?

•

Existe enquadramento legal para a apanha nocturna de azeitonas?•

Existindo, não deveria ser regulamentada?•

Palácio de São Bento, 9 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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