
 
 

 

PROPOSTA DE LEI Nº 304/XII 

Considerações da Confederação dos Agricultores de Portugal 

 

 

Apreciação na Generalidade  

 

No entender desta Confederação, não  existem atualmente, razões que justifiquem a não 

entrega de terras expropriadas/nacionalizadas no âmbito da “Reforma Agrária”, em 

direito de reversão, àqueles que eram os seus proprietários, na data de qualquer dos 

factos mencionados, ou da mera ocupação, ou aos respetivos herdeiros, o que 

acontecerá em muitos casos, dado o tempo já decorrido. 

 

Na verdade, o fim da chamada “Reforma Agrária”, que foi publicamente anunciada, por 

anterior Governo, com a restituição das terras aos anteriores proprietários, não se 

verificou, a final, para todos, persistindo situações de privação da propriedade por 

razões meramente conjunturais, algumas das quais, apesar de todos os anos passados, 

perduram, mantendo-se sob a titularidade do Estado, em nome do respeito de contratos 

celebrados sob várias formas, na maior parte dos casos caducos, com terras ao 

abandono, ou com transmissão ilegal da posição contratual do beneficiário da entrega 

para exploração. As explorações proporcionadas por tais entregas para exploração 

revelaram-se, aliás, inviáveis económica e socialmente. 

 

A manutenção dessas situações é iníqua para aqueles que continuam desapropriados de 

parte relevante do que deveria integrar o seu património e não tem qualquer justificação 

económica e social, não conduzindo a empresas viáveis. 

 

Por isso, não podemos deixar de apoiar todas as medidas que se traduzam na eliminação 

de obstáculos à efetivação das restituições de prédios rústicos ou parcelas deles através 

do instituto da reversão, respeitando, naturalmente, as situações contratuais válidas que, 

ainda persistam, sem prejuízo do respeito da vontade dos interessados. 

 

 

Apreciação na Especialidade 

 

No que respeita à alteração do artº 44º da Proposta de Lei, propõe-se que na alínea b) do 

nº 1, se introduza entre “entrega” e “para” a expressão “válido e eficaz”, porquanto 

todas as atribuições de terras expropriadas/nacionalizadas se fizeram ao abrigo de 

diversas figuras contratuais. 

 

 

Lisboa, 11 de Maio de 2015 

 

 


