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Assunto: Construção de unidades de abate (matadouro) de âmbito sub- I~ . ,
regional no distrito de Faro

Destinatário: Ministério da Agricultura, do Desenvolvi~»t~,.fkam.Ji\aA~.das-1'B'~.(~.. i<

,Slfl ,.'1"1.;/,/,iÚ(/ ,},/ 111c.~a.

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
--- "

Em Julho de 2007, a ASAE- Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica - encerrou o

Matadouro Regional do Algarve, não tendo sido proporcionada até hoje qualquer alternativa

viável aos produtores. Na sequência, para procederem ao abate dos animais, os produtores

deslocam-se aos matadouros situados nas regiões do Alentejo ou de Setúbal.

Os custos destas deslocações e os riscos inerentes são incomportáveis para os produtores,

constituem um factor de desigualdade inaceitável e um prejuízo para a oferta da região, pelo que

a construção de um matadouro regional é uma prioridade absoluta para o Algarve.

Nestas condições, o Bloco de Esquerda considera que a construção do Matadouro Público

Regional do Algarve constitui uma solução imediata de abate para as características de produção

animal da região, tendo proposto a sua inclusão no Orçamento do Estado para 2010, em sede do

Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central. Este

equipamento deverá ser enquadrado pelas normas legislativas que o qualificam, nomeadamente

o Decreto-Lei n.Q28/96, de 2 de Abril, relativo à protecção dos animais no abate e ou occisão,

determina que «a construção,as instalaçõese os equipamentosdos matadouros,bem como o seu

funcionamento, devem ser concebidos e utilizados deforma a evitar aos animais qualquer excitação,

dor ou sofrimento inúteis» bem como as normas comunitárias orientadoras.
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Bloco de Esquerda ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Regional e das Pescas, as seguintes perguntas:

1. Que solução imediata se propõe o Governo apresentar para responder às necessidades de

abate de animais dos produtores da região do Algarve?

2. Considera o Governo que a construção de um matadouro regional consubstancia uma

solução para a carência de uma unidade de abate de animais no distritode Faro? Em caso

afirmativo,qual a calendarização prevista para a sua concretização,localização

prenunciada e modelo de gestão?

Palácio de São Bento, 19 de Março de 2010.

A Deputada
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