
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 

O Partido Socialista teve conhecimento da realização de uma montaria no concelho de

Azambuja com contornos que nos deixaram a todos consternados perante a dimensão da

mesma e as condições em que foi realizada. Tratou-se de uma montaria realizada em 2 dias

numa propriedade privada que inclui uma zona de reserva de caça, na conhecida Quinta da

Torre Bela, que culminou no abate de 540 animais (javalis e veados, fotografias em anexo).

Constata-se que perante uma área murada, que foi previamente desflorestada, os animais

encontravam-se em campo aberto sem possibilidade de se refugiarem.

Para que fique claro, não estamos contra a atividade cinegética, a mesma é fundamental para

manter o equilíbrio das espécies, para salvaguardar a agricultura e a segurança da população, a

quantidade abatida pode significar um excesso das espécies em causa, no entanto, tem de

existir limites e não podemos assistir a este tipo de massacre.

Desta forma, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos a V.

Exa., Senhor Presidente da Assembleia da República, que o Governo, por intermédio do Senhor

Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do

Território, nos preste os seguintes esclarecimentos:

Tem o ICNF conhecimento da realização desta montaria?•

Apesar da realização da mesma em propriedade privada, está a mesma dotada de legalidade

cumprindo todos os limites de acordo com planos de ordenamento e exploração cinegética que

possam existir?

•

Palácio de São Bento, 21 de dezembro de 2020
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Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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