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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Desde 2016 que a floresta em Portugal tem sido sujeita a alterações legislativas apelidadas de

“reforma da floresta”. Em 2021, no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos

Rurais (PNGIFR), o Governo aprovou o Programa Nacional de Ação (PNA), no passado dia 4 de

março, com vista a concretizar orientações estratégicas definidas em outros instrumentos.

O Plano Nacional de Ação (PNA) para além de ter o objetivo de reduzir as áreas ardidas

nacionais prevê ainda contribuir economicamente para o crescimento do PIB, seja a nível

ambiental, na redução de emissões de CO2, seja a nível social e económico pelo número de

postos de trabalho criados.

Considerando que terminou a 21 de março de 2021, Dia Internacional das Florestas e Dia

Mundial da Árvore, a consulta pública do Programa Nacional e Ação, o PSD entende relevante e

oportuno conhecer os contributos apresentados ao Governo pelas partes interessadas. Este

conhecimento é tanto mais justificado face à aparente ausência de envolvimento dos agentes do

sector florestal nos diplomas aprovados no Conselho de Ministro de 4 de março, publicados no

Diário da República a 22 de março.

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

solicita-se a V.Exa. que diligencie, junto do Ministério do Ambiente e Ação Climática, o envio de

todos os contributos apresentados ao Governo pelas partes interessadas, ou acesso aos

mesmo, no âmbito do Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de

Fogos Rurais (PNGIFR).

Palácio de São Bento, 22 de março de 2021

Deputado(a)s

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)



Deputado(a)s

ANTÓNIO LIMA COSTA(PSD)
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JOÃO MOURA(PSD)
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MARIA GERMANA ROCHA(PSD)
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ILÍDIA QUADRADO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 202
	txtLegRequerimento[0]: XIV
	txtSessaoRequerimento[0]: 2
	txtTipoRequerimento[0]: - AC

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2021-03-23
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Acesso à documentação resultante da Consulta pública do Programa Nacional de Ação (PNA) sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR)
	txtDestinatario[0]: Ministro do Ambiente e  Ação Climática

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2021-03-22T15:43:29+0000
	Manuela Craveiro (Assinatura Qualificada)


		2021-03-23T15:25:42+0000
	Nelson Peralta (Assinatura Qualificada)


		2021-03-23T15:43:48+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2021-03-22T15:43:40+0000
	Unknown signer 7ac78a33ddda37b7ca631807d292134af14a52fa


		2021-03-23T15:25:48+0000
	Unknown signer 3479d8a4f0ab0b7ca23767a24a6de4c36c498afb


		2021-03-23T15:43:56+0000
	Unknown signer 0c8f995bdd1ef7f247d7f1034d07e2735a98394c




