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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Com os títulos “Seca: Produtores de bovinos de raça mirandesa alarmados com falta de

alimento” e “Seca: Pastores do Planalto Mirandês estão a vender animais por falta de alimento”,

a Agência Lusa divulgou ontem duas notícias segundo as quais, por um lado, os produtores de

bovinos de raça mirandesa estão «alarmados com os efeitos da seca nas sementeiras e na

produção de alimento para os animais, que continuam em estábulo por falta de pasto nos

lameiros», e, por outro, «os pastores do Planalto Mirandês estão a vender animais das

explorações por falta de alimento, devido à seca que se faz sentir naquele território, para evitar

gastos acrescidos».

As fontes citadas são, no primeiro caso, a Associação de Produtores de Bovinos de Raça

Mirandesa (ACRBM), e no segundo a Associação Nacional de Produtores Ovinos de Raça

Churra Mirandesa (ACOM).

Em declarações, o secretário técnico da ACRBM denuncia que os produtores de bovinos se

confrontam com “uma situação alarmante”, com falta de pasto nos lameiros, e que “as

sementeiras correram muito mal”, forçando os produtores a recorrer a suplementos alimentares

para os animais.

O facto de no ano passado também não ter havido forragens em quantidade suficiente, está

agora a repercutir-se nas explorações agrícolas e a afetar as explorações pecuárias do território

do Nordeste Transmontano, nomeadamente os concelhos de Miranda do Douro, Vimioso,

Mogadouro, Bragança, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.

Com o acentuar da seca, os pastos poderão não rebentar e as culturas de sequeiro estão muito

atrasadas para o tempo, pelo que os produtores estão às recorrer as reservas de outros anos,

uns, e outros a comprar forragens e palha, em Espanha, ao dobro dos preços praticados no ano

passado.



Há também produtores a fazer o transporte de água para as suas explorações pecuárias, já que

os poços e nascentes não têm caudal suficiente para as abastecer.

Esta situação sente-se mais intensamente nas explorações de maior dimensão que precisam de

mais alimento para o gado. As explorações de bovinos de raça mirandesa rondam, em média,

as 40 fêmeas reprodutoras, havendo casos em que podem ultrapassar uma centena de efetivos.

No entanto, a médio prazo, a falta de alimento pode afetar seriamente a reprodução animal e

comprometer a raça mirandesa que já anteriormente esteve ameaçada de extinção.

Já quanto aos pastores, sem ajudas suficientes para alimentar o gado, estão a vender os

cordeiros mais cedo que o habitual, procurando assim evitar gastos acrescidos com os fatores

de produção. Os pastores associados da ACOM já informaram que os custos com os fatores de

produção aumentaram cerca de 20% a 30%, face a 2017.

Uma responsável da ACOM revelou à Lusa que desde 2015 que o efetivo de ovinos de raça

churra mirandesa tem vindo a diminuir, tratando-se agora de uma espécie que está ameaçada

de extinção. O efetivo ronda as seis mil fêmeas reprodutoras, nos concelhos de Miranda do

Douro, Mogadouro e Vimioso, distrito de Bragança.

Já este mês, o Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, no final de

uma reunião da Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca, em resposta às

preocupações manifestadas pela Confederação dos Agricultores de Portugal, segundo a qual os

agricultores “solicitaram ajuda no início da Primavera do ano passado, ajuda essa que ainda não

chegou” quando já começou o ano de 2018, confirmou que o problema “mais premente” que a

agricultura enfrenta pelos efeitos da seca é a falta de alimentos para os animais, “já que as

reservas se têm vindo a esgotar, não choveu o suficiente para o desenvolvimento das pastagens

e o frio que tem ocorrido nos últimos tempos tem travado o seu crescimento”.

O Senhor Ministro afirmou ainda que, em relação à seca e à escassez de alimento animal, o

Governo está “obviamente preparado, a monitorizar a situação e pronto a adotar as medidas

que as circunstâncias determinarem”.

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- Uma vez que, como V. Exa. mesmo afirmou, tem estado a “monitorizar a situação” de

seca e consequente escassez de alimento animal, irá adotar agora uma ajuda para a

alimentação animal, subvenção a fundo perdido, como proposto pelo CDS-PP no Projeto

de Resolução n.º 1078/XIII/3.ª, aprovado em reunião plenária de 21 de dezembro de 2017?

2- Qual foi, até à data, a adesão dos produtores à linha de crédito disponibilizada pelo

Governo para a alimentação animal? Quantos agricultores concorreram? Quantos



contratos foram já assinados e qual o montante?

Palácio de São Bento, 15 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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