
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:

A Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão investiu cerca de 7

milhões de euros na reabilitação do sistema de rega no perímetro de Silves, com financiamento

do PRODER, e que beneficiará largas centenas de agricultores;

Para que a obra possa entrar em funcionamento e sejam rentabilizados os fundos públicos ali

investidos é, contudo, necessária a ligação do perímetro ao adutor do Funcho, obra dependente

de autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA);

Desde setembro de 2015 que os agricultores esperam que a APA autorize a referida ligação,

essencial para o abastecimento da rede de rega já concluída e ainda sem qualquer uso;

Tal como foi referido a alguns órgãos de comunicação social Algarvios pelo presidente da

direção da Associação, “a intenção da obra era revitalizar o sector no perímetro de Silves,

substituindo o obsoleto e ineficaz sistema de valas e canais abertos com seis décadas, por um

sistema que distribui a água sob pressão, com contadores em cada ponto de rega”;

O novo sistema permitirá minimizar as perdas de água, tornando o seu uso mais eficiente, mas

também alargar o regadio, baixar os custos de produção e implementar um aproveitamento

hidroagrícola mais competitivo no perímetro de Silves.

Assim:

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

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

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos



e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento desta situação e dos prejuízos sofridos pelos agricultores

Algarvios?

2. Pode V. Exa. sensibilizar o Sr. Ministro do Ambiente para uma rápida resolução deste

problema?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 22 de Abril de 2016

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(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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