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Assunto: Incêndio em exploração pecuária em Montemor-o-Novo

Destinatário: Ministra da Agricultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Na madrugada do passado domingo (14 de março de 2021) ocorreu mais um incêndio numa
exploração pecuária em Portugal que resultou na morte por carbonização de cerca de 1.400
leitões.
Esta não é a primeira vez que acidentes deste tipo ocorrem em explorações pecuárias de
grandes dimensões. Há apenas 2 anos, em fevereiro de 2019, no Cartaxo, ocorreu um incêndio
semelhante que resultou na morte de mais de 1.000 leitões e porcos, que também morreram
carbonizados numa suinicultura. A este respeito, nunca se conheceram as medidas adotadas
para melhorar as condições de segurança neste tipo de exploração.
Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do PAN vem por este meio dirigir ao Ministério da Agricultura e Mar as seguintes
questões:
1. O Ministério abriu (ou vai abrir) um inquérito para apurar responsabilidades no
incêndio ocorrido no passado dia 14 de março de 2021 numa exploração pecuária em
Montemor-o-Novo?
2. A exploração em causa estava devidamente licenciada e cumpria as regras de
segurança e proteção contra incêndio? Quando foi emitida a licença de exploração?
3. A exploração em causa tinha sinalizado “fontes de perigo internas, designadamente no
que se refere a agentes químicos, físicos e biológicos, bem como a perigos de
incêndio e de explosão inerentes aos equipamentos ou de produtos armazenados,
utilizados ou fabricados, nomeadamente os inflamáveis, os tóxicos ou outros
perigosos” conforme determina o Decreto-Lei 83/2013 de 14 de junho?
4. Foi aberto algum inquérito ou apuradas responsabilidades no incêndio ocorrido em
fevereiro de 2019 na suinicultura do Cartaxo? Em caso afirmativo, quais foram as
conclusões?
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5. Quais as medidas adotadas ou a adotar pelo Ministério para garantir o cumprimento da
legislação e regras de segurança em explorações pecuárias para evitar situações
futuras?

Palácio de São Bento, 16 de março de 2021
Deputado(a)s
ANDRÉ SILVA(PAN)
BEBIANA CUNHA(PAN)
INÊS DE SOUSA REAL(PAN)
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