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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Temos recebido algumas denúncias dando conta de factos susceptíveis de

integrarem actividades relacionadas com o crime relativo à actividade

cinegética, previsto e punido na Lei n.º 173/1999, de 21 de Setembro (Lei de

Bases Gerais da Caça), conjugado com o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de

Agosto (Regime jurídico da conservação, fomento e exploração de recursos

cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios

reguladores da actividade cinegética), alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 1

de Janeiro.

Refere-se às associações de caça no Sotavento Algarvio e num caso concreto

com a reserva associativa Monte Francisco Castro Marim. A ZCA em causa foi

concessionado pelo período de 12 anos, renovável automaticamente por um

único e igual período, ao Clube de Caçadores do Monte Francisco, com o

número de pessoa coletiva 503075388, com sede na Rua da Liberdade n.º 16

— Monte Francisco, 8950 — Castro Marim, a ZCA do Monte Francisco (Proc.º

3226-ICNF), situada no Concelho de Castro Marim, com uma área de 261

hectares, conforme indicado na Portaria n.º 33/2013, de 14 de Janeiro, alterada

pela Portaria n.º 1300/2014, de 12 de Outubro. Foram ainda anexados à referida

ZCA, dois prédios rústicos sitos freguesia e concelho de Castro Marim, com

uma área de 29 hectares, ficando assim a ZCA com 290 hectares .

Esta ZCA encontra-se totalmente inserida no Sítio Ria Formosa/Castro Marim -

PTCON0O013.

Nas zonas limítrofes e interiores na ZCA existem duas povoações (Castro

Marim e Monte Francisco), quatro instalações turísticas (campos de golf "Castro

Marim Golf & Country Club", "Quinta do Vale — Golf Resort", sede do Sapal de



Castro Marim e o Hotel Vista Real), uma instalação de forças de segurança

(Centro de Cooperação Policial e Aduaneiro), uma estrada nacional (EN 122),

um itinerário complementar (IC 27), uma autoestrada (A 22), várias casas de

habitação dispersas, entre outras.

Para este efeito sublinham-se as seguintes definições:

«Áreas de protecção», as áreas onde o exercício da caça pode causar perigo

para a vida, saúde ou tranquilidade das pessoas ou constitui risco de danos

para os bens (artigo 2.º, al. c) do Decreto- Lei n.º 202/2014, de 18 de Agosto,

alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro);

«Terrenos cinegéticos», aqueles onde é permitido o exercício da caça, incluindo

as áreas de jurisdição marítima e as águas interiores (artigo 2.º, al. ff) do

Decreto-Lei n.º 202/2014, de 18 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,

de 6 de Janeiro);

«Terrenos não cinegéticos», aqueles onde não é permitido o exercício da caça

(artigo 2.º, al. hh) do Decreto-Lei n.º 202/2014, de 18 de Agosto, alterado pelo

Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro). As áreas de protecção são

consideradas terrenos não cinegéticos (artigo 52.º, n.º 1, al. a) do Decreto-Lei

n.º 202/2014, de 18 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de

Janeiro).

Constituem áreas de protecção, além de outros, os terrenos adjacentes a

instalações de forças de segurança, bem como quaisquer terrenos que os

circundem, numa faixa de proteção de 500 metros, Povoados numa faixa de

proteção de 250 m, Estradas Nacionais (EN), os Itinerários Complementares

(IC) e as Autoestradas (artigo 53.º, n.º 1, als. a), b) e c) do Decreto-Lei n.º

202/2014, de 18 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de

Janeiro).

Posto isto e tendo em conta o ortofotomapa do Departamento de Conservação

da Natureza e Florestas do Algarve com o limite da ZCA e as suas áreas de

protecção, pode-se constatar que 97% da ZCA não se pode exercer o acto

venatório, pois encontra-se no interior das áreas de protecção, sendo que essas

áreas são consideradas terrenos não cinegéticos.

No entanto, pode-se constatar que os caçadores afectos à ZCA exercem o acto

venatorio em toda a ZCA.

Para terminar, os denunciantes asseveram que efectivaram denúncias às

entidades competentes para fiscalização, não havendo existido qualquer

consequência às denúncias explicitadas.

Face ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da

Constituição da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do

Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por intermédio de

Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar a

seguinte informação ao Ministério da Administração Interna:



1- Quantas queixas referentes a esta situação foram apresentadas?

2- Qual a sequência dada às mesmas?

Palácio de São Bento, 18 de dezembro de 2018

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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