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Assunto: Mata Nacional das Mestras

Destinatário: Min. da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
Notícias recentes dão conta de que no concelho das Caldas da Rainha, na Mata Nacional das
Mestras, existe uma área de 93 hectares, dos quais 84 estão arborizados com sobreiros,
pinheiros mansos e carvalhos, em estado de completo abandono.
Esta Mata Nacional terá silvado e mato que chegam a atingir os dois metros de altura cobrindo
até as próprias árvores. A própria rede viária interior, com uma extensão de quatro quilómetros,
está também invadida pelo mato tornando quase impossível a circulação automóvel.
O Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhal diz sentir-se impotente perante “uma
administração que não só não cuida daquele espaço, como nega a existência do problema”.
Afirma mesmo que “O Estado é que deveria dar o exemplo e a mata deveria estar mais cuidada
e mais limpa, mas quando lhes pergunto [ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
— ICNF] respondem-me que está tudo bem, que a gente não se preocupe porque está tudo
sobre controlo”.
A preocupação do autarca prende-se com a elevada possibilidade que diz existir de ali ocorrer
um incêndio.
De acordo com a informação veiculada, o ICNF realça que se trata de “uma mata com estatuto
de conservação e, nessa medida, tem tido o grau de intervenção adequado ao seu estatuto” e
que “o ICNF já concluiu a realização das faixas secundárias de gestão de combustível na Mata
Nacional das Mestras” tendo, por isso, dado cumprimento, ao previsto na legislação.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
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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. Confirma o Governo que o estado de limpeza e conservação da Mata Nacional das
Mestras resulta do seu estatuto de conservação e que não deve ser mais
intervencionada?
2. Se foram realizadas as faixas secundárias de gestão de combustível, então porque não
foram feitas as limpezas ao longo dos 4 quilómetros de rede viária interior?
3. Ainda serão realizadas?
4. Quantos postos de vigia tem a Mata das Mestras? Quantos vigilantes estão afetos a
esses postos de vigia?

Palácio de São Bento, 25 de julho de 2018
Deputado(a)s
PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
HELDER AMARAL(CDS-PP)
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