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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegaram ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata queixas, oriundas do Concelho

de Ponte de Sor, que nos preocupam numa dupla dimensão.

Por um lado, porque se coloca em causa a segurança e proteção de pessoas e bens, e por

outro, pelo atentado que representa para o povoamento florestal da região, em concreto, do

sobreiro, que integra um aproveitamento agro-silvo pastoril conhecido por «montado»,

desempenhando, pela sua adaptação às condições edafo-climáticas do Sul do País, uma

importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade

da água

Cito a título de exemplo o extrato de uma das queixas: “…Dentro das minhas possibilidades

tenho tratado o melhor possível o montado, mas as despesas são cada vez maiores e o

rendimento cada vez menor, por diversas razões, mas principalmente pelos factos que deram

origem a este mail e que passarei a relatar. …..

Ao longo dos últimos 4 anos tenho sido vítima de sucessivos roubos quer das próprias árvores -

cortam a árvore (sobreiro) quando eu, seu proprietário, tenho que pedir uma autorização para

cortar um sobreiro mesmo para autoabastecimento…

No total devem ter-me espoliado de cerca 150 sobreiros.

Na última atuação os ladrões tiraram a cortiça de 80 sobreiros. Refira-se que a cortiça só

poderia legalmente ser tirada no próximo ano. Atendendo aos preços do mercado tive elevado

prejuízo, mas o mais importante é que os sobreiros ficaram danificados e dificilmente

recuperarão”.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vem os deputados

abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, através de Vossa

Excelência, requerer ao Governo e em particular ao Ministério da Agricultura, Florestas e

Desenvolvimento Rural, resposta às seguintes questões:

1 – É do conhecimento do Governo a emergência deste fenómeno que atenta contra a



segurança e proteção de pessoas e bens e destrói de forma irreversível o património florestal

nacional?

2 – Independentemente do conhecimento da situação quais as medidas que o Governo pondera

concertar para evitar este flagelo, causador de insegurança, dano e prejuízo às pessoas?

Palácio de São Bento, 18 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

CRISTÓVÃO CRESPO(PSD)

JOSÉ DE MATOS ROSA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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