
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 nível mundial tem-se assistido a um crescimento continuado das populações de javalis, sendo

muitos os exemplos onde as populações se tornaram problemáticas, e Portugal não é exceção;

Nalguns casos estão a ser desenvolvidas grandes operações para solucionar os problemas

existentes, quer com abates sistemáticos, quer com capturas e translocações, quer pela gestão

cinegética, adaptando o esforço de caça, sendo esta última a forma mais económica e

sustentável de gerir populações de javalis;

Para além do crescimento generalizado pelo território, um pouco por todo o lado, tem-se

assistido a um crescimento particularmente exagerado das populações de javalis junto a áreas

urbanas e em parques naturais onde a caça está proibida;

A ausência de caça, em especial, mas igualmente a grande abundância de alimento que em

geral existe nestas áreas (muito ligado aos lixos urbanos) levam a que as coisas se

descontrolem e os problemas surjam ciclicamente;

No Parque Natural da Arrábida, onde a criação de zonas de caça foi proibida, a população de

javalis é atualmente hiperabundante e em franco crescimento, estimando-se que existam perto

de 10.000 exemplares;

Esta abundância causa seríssimos problemas ao nível da conservação dos valores naturais que

estão na origem do Parque Natural da Arrábida, nomeadamente a sua flora endémica única, que

é literalmente eliminada pelos javalis ao fuçarem os solos e arrancarem e consumirem bolbos e

raízes;

Para além destes estragos na natureza e biodiversidade, chegou ao conhecimento do Grupo



Parlamentar do CDS que existem também sérios problemas ao nível dos agricultores e

produtores de vinho e de queijo de Azeitão, com estragos muito significativos em culturas,

vinhas e pastagens, para além de estragos enormes nos jardins e logradouros privados e

públicos, sendo frequente que relvados sejam literalmente eliminados em poucas horas;

Chegaram-nos também fotos que comprovam estas situações, e onde claramente se podem ver

javalis em plena praia do Portinho da Arrábida ou a passearem-se na Av. Luísa Tody, no centro

da cidade de Setúbal, bem como estragos em jardins, pastagens ou, ainda, vários javalis a

pilharem caixotes de lixo junto aos restaurantes do Portinho da Arrábida;

Há também registo de vários acidentes rodoviários, na zona da serra, felizmente apenas

resultando em chapa amolgada e javalis atropelados;

A tudo isto, acrescem problemas na reabilitação ecológica que está em curso em pedreiras, que

registam estragos muito significativos causados pelos javalis nas áreas de plantação e criação

de solo, arrancando por vezes numa única noite aquilo que demorou muitos anos a criar em

viveiros, nomeadamente espécies da flora autóctone que são colocadas de forma a recriar as

formações vegetais que ocorriam no Parque Natural da Arrábida antes da exploração de inertes;

Para além da perda de património natural, trata-se, obviamente, de investimentos e de esforços

avultadíssimos, que ficam comprometidos pelo excesso populacional de javalis;

Nas zonas urbanas, periurbanas e em zonas inacessíveis, em especial quando o problema já

está instalado, não se consegue resolver este problema com a caça, por questões logísticas e

de segurança das populações;

Nestas zonas torna-se, por isso, necessário encontrar outras alternativas que em geral passam

por abates cirúrgicos efetuados por equipas especializadas e com campanhas de captura e

abate ou translocação para locais onde os javalis são um recurso e não um problema, como é o

caso de zonas de caça vedadas onde não existe o problema de estar a transferir o problema

para outro lado;

O Grupo Parlamentar do CDS tem conhecimento de que isto mesmo tem ocorrido na Arrábida,

mas em pequena escala, o que não resolve o problema, já que, dada a extensão da população

de javalis, a intervenção teria que ser de grande escala;

Qualquer tipo de intervenção tem que passar por um controlo de população, cuja autorização

depende do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que, segundo informações

que chegaram ao Grupo Parlamentar do CDS, está a demorar muito tempo a responder.

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 Ministro do

Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento da situação que se vive no Parque Natural da Arrábida e

zonas urbanas circundantes?

2. Tem V. Exa. conhecimento da necessidade de agilizar as autorizações de controlo de

população de javalis por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,

principalmente nas áreas de matas que não estão sujeitas a regime de caça e em que as

populações estão a aumentar imenso, colocando em risco o património, pessoas e bens,

como é o caso do Parque Natural da Arrábida?

3. Não considera V. Exa. necessário e urgente que o Governo, e em particular o Instituto

da Conservação da Natureza e das Florestas, olhem para o gravíssimo problema do

Parque Natural da Arrábida, encontrando forma de financiar um projeto que, à escala

daquela área, resolva o problema do excesso de javalis?

4. Não considera V. Exa. que para elaboração e concretização desse projeto se deveria

incluir os parceiros adequados, como, por exemplo, para além do ICNF, a Autoridade

Nacional de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o

Clube da Arrábida e a Câmara Municipal de Setúbal

5. Pondera V. Exa. adequar ou alterar a legislação da caça, de modo a que seja possível

transformar estes javalis problemáticos em recursos exploráveis, nomeadamente

permitindo que animais capturados em zonas onde estão em excesso, como é o caso do

Parque Natural da Arrábida, possam ser translocados para outras zonas com

determinadas características, como por exemplo, zonas de caça maior com condições

adequadas?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 28 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(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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