
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 

Considerando que:

O programa do XXI Governo Constitucional preconiza uma melhoria do funcionamento das

Zonas de Intervenção Florestal, bem como a sua redinamização.

Através da cópia de um ofício enviado a V. Exª pela Federação Nacional das Associações de

Proprietários Florestais (FNAP) e dela fazendo fé, ficamos a saber que não só não existe uma

melhoria no funcionamento das ZIF´s como também não se está a proceder a qualquer

redinamização destas entidades. A Federação em causa dá-lhe conta da “situação gravosa” que

se está a verificar na aplicação do Regime Jurídico das Acções de Arborização e Rearborização,

contrariando o disposto no Decreto-Lei 27/2014, de 18 de fevereiro.

Mais grave se torna a situação quando, no mesmo ofício, se pode ler que “as entidades gestoras

das ZIF´s não sabem o que se está a passar no território sob sua gestão e, mais grave, os

Planos de Gestão Florestal das ZIF estão, pura e simplesmente, a ser ignorados na apreciação

dos processos de arborização e rearborização submetidos no âmbito do RJAAR”. Tal, a ser

verdade, não pode deixar de nos deixar extremamente preocupados, pois contraria o disposto

no artigo 22º do Decreto-Lei nº 27/2014.

Se de facto, os Planos de Gestão Florestal das ZIF´s, não estão a ser considerados pelo ICNF

na apreciação das Comunicações e Autorizações prévias no âmbito do RJAAR, temos de

chegar à mesma conclusão que a própria Federação, a imagem que passa é a de que as ZIF´s

não têm qualquer poder de intervenção no território que gerem.

O Estado estará também a falhar na fiscalização e no dever de colaboração, quando não

considera as solicitações e preocupações que muitas vezes lhe são insistentemente

comunicadas. Serão disso exemplo centenas de plantações ilegais de eucalipto que se verificam

no terreno e que estão totalmente descontroladas.



Entendemos que o desejável é que os planos de gestão das ZIF sejam cumpridos e que todas

as intervenções na área sob a sua gestão sejam do seu conhecimento. Parece-nos algo óbvio,

natural e de elementar justiça.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor

Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, por intermédio de Vossa Excelência,

nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Que importância têm para V. Exª as ZIF´s e que papel preconiza para as mesmas na

política florestal do país?

•

De que forma cumprirá aquilo que está expresso no V/ programa de governo, ou seja,

melhorar e redinamizar as ZIF´s?

•

Está V. Exª disponível para permitir a consulta do sistema de informação do RJAAR às

entidades gestoras das ZIF, incluindo estas nas entidades consideradas na alínea e) do

Artigo 8º do Decreto-Lei nº 96/2013?

•

Entende V. Exª ser correcto que uma ZIF não dê parecer, ou tenha sequer conhecimento,

de acções concretas realizadas nas áreas sob sua gestão?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 20 de Abril de 2016

Deputado(a)s

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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