Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar
Deputado Pedro do Carmo

Assunto: Requerimento de audição da Ministra e Secretário de Estado da Agricultura e Mar a
propósito do incêndio em exploração de criação de leitões (Montemor-o-Novo)

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar

Na madrugada do passado domingo, 14 de março de 2021, ocorreu mais um incêndio numa
exploração pecuária que resultou na morte de um grande número de animais.

O incêndio nas instalações da Herdade da Caneira de Baixo, na união de freguesias de Cortiçadas do
Lavre e Lavre, concelho de Montemor-o-Novo, provocou a morte a cerca de 1.400 leitões que
morreram carbonizados na referida exploração, sem que os proprietários ou os meios de socorro
mobilizados para o local tenham conseguido evitar o sofrimento e agonia daqueles animais.

Dois dias depois, um novo incêndio num aviário no concelho de Oliveira de Frades, matou cerca de
quatro mil pintos que estavam no seu interior.

Estes casos, sobre os quais não foram divulgados muitos pormenores, levantam-nos sérias dúvidas
em relação à forma como são criados estes animais e à segurança deste tipo de instalações
pecuárias, bem como em relação às preocupações do Estado com o bem-estar dos animais criados
em explorações pecuárias.

Estes não são casos isolados, uma vez que em 2019 ocorreu um caso semelhante com a morte de
mais de 1.000 leitões e porcos numa suinicultura do Cartaxo na sequência de um incêndio que teve
origem na zona da maternidade. Até hoje, não se conhecem as medidas adotadas para melhorar as
condições de segurança neste tipo de instalações e evitar outros casos semelhantes que,
infelizmente, vieram a ocorrer este ano e no espaço de apenas dois dias.
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A ocorrência destes casos de incêndio em explorações pecuárias, com a morte de muitos milhares
de animais, levanta-nos sérias dúvidas sobre as condições de segurança em que são criados os
animais e são motivo suficiente para que seja aberto um inquérito respeitante às condições de
prevenção de incêndios neste tipo de explorações, uma vez que colocam em causa não só o bemestar dos animais como também dos trabalhadores e trabalhadoras.

Neste sentido, e com vista a esclarecer o que esteve na origem da morte destes animais em
explorações pecuárias, consideramos relevante requerer a audição dos membros do Governo
responsáveis por esta matéria, para prestar esclarecimentos sobre as condições de segurança e de
bem-estar animal nas explorações pecuárias.

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do
PAN vem por este meio solicitar a Vossa Ex.ª o agendamento de audição a realizar em Comissão,
com carácter de urgência, da Ministra da Agricultura e do Secretário de Estado da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, tendo em vista a prestação de esclarecimentos sobre os incêndios em
explorações pecuárias.

Palácio de São Bento, 17 de março de 2021.

As deputadas e o deputado,
André Silva
Bebiana Cunha
Inês de Sousa Real
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