
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:

De acordo com a notícia publicada no jornal Público foram arrancados cinco sobreiros com mais

de 100 anos, na Tapada Nacional de Mafra (TNM), por ordem da presidente da direção, sendo

que “dois dos sobreiros estariam em bom estado vegetativo, enquanto três estariam decrépitos,

embora com hipóteses de recuperação.”

A notícia revela ainda que na base da decisão terá estado a “necessidade de proceder à

abertura, ao alargamento e à limpeza de caminhos no interior da Tapada”, para “prevenção de

fogos florestais”.

Confrontada com a situação, de acordo com o noticiado, a Diretora da TNM negou o abate dos

cinco sobreiros, afirmando que apenas tinha sido derrubado um tronco velho e seco e cortadas

pernadas de ambos os lados do caminho, no âmbito de uma intervenção necessária para

prevenção de fogos florestais.

Independentemente da pertinência dos motivos, o sobreiro é uma espécie protegida, e o seu

corte, arranque ou mesmo a poda estão sujeitos a autorização prévia por parte do Instituto de

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), ou a comunicação prévia à Direção Regional de

Agricultura e Pescas competente, no caso de a intervenção estar prevista no Plano de Gestão

Florestal, as quais, de acordo com o mesmo jornal, não foram solicitadas.

O coordenador do grupo de trabalho de florestas da Quercus referiu também que o abate de um

dos sobreiros teve consequências negativas para um ninho de açor (espécie de ave protegida),

situação confirmada por fonte da TNM, citada pelo jornal Público, que diz mesmo que o ninho

“deixou de ter atividade e de certeza que as crias morreram”.

A notícia refere ainda que a diretora “deu ordens aos sapadores florestais para cortar os

sobreiros, guardar a lenha e esconder as raízes”, situação que, a ser verdade, nos parece de



enorme gravidade, sobretudo vinda de uma responsável de uma instituição que tem nos seus

estatutos, entre outros, os objetivos de “preservação da fauna e da flora, a educação ambiental”

bem como “a divulgação das regras cívicas básicas relativas (…) e à preservação do ambiente”.

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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da

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

e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1.Perante tão graves acusações, foi já ordenada por V. Exa. a abertura de algum inquérito

e/ou investigação para apurar o que efetivamente aconteceu?

2.Houve efetivamente o corte de 5 sobreiros sem a devida autorização por parte do ICNF?

3.A confirmarem-se as acusações, que consequências tirará V. Exª desta situação?

Palácio de São Bento, terça-feira, 9 de Maio de 2017

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(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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