
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:

Na sequência dos grandes incêndios florestais de 2017 foi produzida uma série de legislação,

envolvendo vários Ministérios, que visou responder aos enormes prejuízos provocados, fossem

eles ao nível de vítimas e seus familiares, habitações, saúde ou produção agrícola.

A maior parte da legislação sobre a matéria em apreço surgiu na sequência das Resoluções do

Conselho de Ministros n.ºs 101-A/2017 de 12 de julho e 157-A/2017 de 27 de outubro. No

entanto, a legislação respetiva, bem como a sua regulamentação, foi tomando forma em

diversos momentos e pelos diferentes ministérios da tutela. Tal dispersão de legislação e

regulamentação dificulta, inegavelmente, que os cidadãos tenham conhecimento das medidas

de apoio disponíveis, bem como de quais as entidades a que devem recorrer em cada situação.

Existe assim o risco de haver apoios que não chegam efetivamente a quem deles necessita e

tem direito, quer seja por desconhecimento, quer seja porque os potenciais beneficiários se

perdem num labirinto de legislação desgarrada, dispersa e confusa.

Neste sentido o CDS-PP apresentou, a 19 de janeiro de 2018, o Projeto de Resolução nº

1254/XIII/3ª, aprovado por unanimidade em 13 de abril, que recomenda ao Governo que compile

e disponibilize, no Portal Eletrónico do Governo, toda a produção legislativa relativa aos

incêndios florestais de 2017 e que reforce a colaboração dos serviços descentralizados da

administração com as autarquias, nomeadamente as juntas de freguesia, no sentido de ser

veiculada o máximo de informação possível aos cidadãos de cada território.

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:

Considera o Governo importante compilar e disponibilizar toda a produção legislativa,

regulamentar e administrativa relativa aos incêndios florestais de 2017?

•

Está o Governo disposto a concentrar todo esse manancial de informação no Portal

Eletrónico do Governo?

Palácio de São Bento, 14 de junho de 2018

Deputado(a)s

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(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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