
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 Governo anunciou a elaboração de um Programa Nacional de Regadios com o objectivo de

aumentar em 90000 ha a área regada em Portugal, Programa esse que terá sido sujeito a uma

candidatura ao Plano Juncker;

- O Plano Juncker é financiado a 50% (subsídio reembolsável) pelo Banco Europeu de

Investimento (BEI), sendo que, de acordo com informações prestadas pelo Sr MAFDR, o

Governo propôs que os restantes 50%, de autofinanciamento, fossem assegurados com os

regadios previstos no PDR.

- As candidaturas ao BEI têm de ser apresentadas por empresas, sendo que neste caso, e de

acordo com informação do Sr MAFDR, o foram através da Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva S. A. (EDIA);

- De acordo com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, as obras do

Grupo I e II são de iniciativa estatal e as obras dos Grupos III e IV são de iniciativa das

autarquias e ou dos agricultores interessados, os quais podem solicitar o apoio técnico do

Estado;

- A DGADR é o organismo a quem compete o planeamento e gestão do regadio e das

infraestruturas hidráulicas, sendo igualmente investido nas funções de Autoridade Nacional do

Regadio, dispondo de meios técnicos e humanos altamente capacitados na área do regadio,

considerando o CDS que tal capital não deve ser desperdiçado;

- Na audição regimental de dia 9 do corrente mês, no âmbito da discussão do Orçamento do

Estado para 2017, o GP do CDS-PP colocou ao Sr. Ministro algumas questões relacionadas

com o Programa Nacional dos Regadios, não tendo ficado claro, na resposta do Sr. Ministro,

qual a posição da DGADR e da EDIA no que respeita à assunção de responsabilidades em

matéria técnica (Autoridade Nacional da Água) e financeira nos regadios candidatados no

âmbito do anunciado Programa Nacional de Regadios, tanto mais que parte destas obras

podem ter sido/ poderiam ser apresentadas pelas Associações de Beneficiários, nos casos em

que comprovadamente disponham de capacidade técnica e financeira, como tem vindo a ser

hábito;



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, Florestas e Desenvolvimento Rural por intermédio de Vossa Excelência,

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

Que organismo, DGADR ou EDIA, ficará com a responsabilidade técnica e financeira dos

projetos de regadio que venham a ser apresentados no âmbito do novo Programa

Nacional de Regadio?

•

Sendo um único programa, com financiamento duplo – BEI e PDR – como se irão

processar as responsabilidades técnicas das obras?

•

Palácio de São Bento, terça-feira, 15 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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